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Якщо право — це мистецтво добра та справедливості,
то воно має обличчя Василя Івановича

Олеся Кривецька
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Василь Іванович заходив до аудиторії тихо, але всі роз-
мови вмить припинялися, навіть на пів слові. Не зі страху, 
а з дивовижної поваги, якою студенти встигали пройня-
тися ще до першого особистого знайомства з ним. Його 
чесноти йшли попереду нього. Разом з ним аудиторія на-
повнювалася світлом. Якщо якесь хвилювання й відчува-
лося в повітрі, воно розвіювалося з першим його жартом.

Свою останню лекцію для нашого курсу в рамках дисци-
пліни «Порівняльне цивільне право» він розпочав із ви-
бачень. Справа в тому, що саме в той рік удвічі зменшили 
години, відведені на вивчення цього курсу. Професор ска-
зав, що відчуває в цьому також свою провину. Попросив 
вибачення та подякував за семестр... Першим з оплесками 
встав мій однокурсник. За ним весь курс. Більше 100 осіб. 
На очах проступали сльози.

Звісно, хотілося б, аби він знову зайшов до аудиторії. На-
писав на дошці: «Ius est ars boni et aequi». І щоб нове по-
коління студентів тільки згодом усвідомило, як багато 
в цьому принципі самого Василя Івановича.

Ми не можемо повернути час, але спробуємо закарбувати 
його у слові. Ця книга зібрала цитати та історії життя са-
мого Василя Івановича, а також спогади про нього. Деякі 
уривки з неї вас розвеселять. Деякі розчулять. Декого зди-
вує, як в одній людині зосереджено скільки прекрасних 
якостей. А хтось у цьому виданні знайде для себе відпо-
віді, коли перебуватиме на роздоріжжі. Зрештою, ця книга 
про Людину, про мистецтво бути та залишатися нею, про 
цінності й, звичайно, про пригодницький шлях.

Катерина Міліцина
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— Поділіться з нашими читачами якимось анекдотичним 
моментом.

— Знаєте, у нас є така релігійна громада «Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів». Інша назва — мормони. 

Я не знаю, хто такий Василь Кисіль,  
але те, що йому гроші платить  
Ісус Христос, — це факт
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Ми супроводжували їх «прихід» в Україну — здійснювали 
реєстрацію і тому подібне. З ними пов’язані дві історії: 
перша — анекдотична, а друга — певною мірою повчальна. 
Перша зводилася до наступного. Оскільки ми надавали 
послуги ще в радянські часи, а оплата здійснювалася у ва-
люті, то в банку ретельно перевіряли, хто й за що платить. 
Інколи графи для заповнення у платіжних документах 
є досить короткими. Одного разу надійшов до нас платіж. 
Назва платника була довга, тому в банку її скоротили та-
ким чином, що залишили лише два слова.

Бухгалтер нашої компанії стала свідком цікавої події. Си-
дить група людей, які прийшли з платіжними розрахун-
ками. Виходить начальник відділення цього банку й гово-
рить: «Товариші, я не знаю, хто такий Василь Кисіль, але 
те, що йому гроші платить Ісус Христос, — це факт. Ось 
доказ!» Я розумію, людина не позбавлена почуття гумору, 
тому так і сказала. Аби отримати ці кошти, довелося до-
сить довго доводити реальність їх походження.
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Була ще одна історія, пов’язана з цими ж клієнтами. Вони 
запам’яталися ще й тим, що вносили оплату завжди в одну 
й ту ж дату. Одного місяця бухгалтер повідомила, що 
оплати немає. Пройшов певний час, оплата так і не на-
дійшла. Наступного місяця ми надіслали новий рахунок, 
який вони своєчасно оплатили. Тоді ми стали з’ясовувати, 
в чому суть ситуації. Нам пояснили, що в рахунку була по-
милка на 50 доларів. Ми ще раз перерахували, нібито все 
правильно. Тоді клієнти пояснили, що рахунок необхідно 
збільшити на 50 доларів, оскільки вони врахували зустріч, 
яка була в мене з їхнім керівником із Франкфурта, а ми її 
не врахували. Ось така повчальна історія.

Інтерв’ю В.І. Кисіля 
для «Закон і Бізнес», 
№ 31 (1121), 2013 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля 
для «Юридичної газети», 
№ 38 (588), 2017 р.
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Відійшов у Вічність Василь Іванович Кисіль...

Сумно, невимовно сумно всім, хто знав цю талановиту й ці-
каву людину. Газети писали, що пішов з життя визнаний 
у країні правник, професор, доктор права… Так, у Василя 
Івановича були й ступені, і звання, й ордени. Проте саме 
по собі це мало про що говорить і ніколи не конвертується 
автоматично в людське визнання й людську вдячність. Ви-
сокий авторитет (причому не тільки в праві, а й загалом — 
«по життю») Василь Іванович здобув через свої унікальні 
людські якості. Авторитет Василя Івановича завдяки його 
природному талантові «місцями» переходив у легенди.

На «хвилях» життя я з Василем Івановичем 50 років: разом 
у війську, навчанні, а потім — на кафедрі в університеті...

Спробую пригадати окремі епізоди минувщини, які, мож-
ливо покажуть або підкажуть, як складалася й чому скла-
лася легенда за назвою «Василь Іванович Кисіль».

«Служили два товарища»

Познайомились ми «в армії» восени 1969-го року. Тоді 
я служив у м.Уральську (Казахстан) в окремому батальйоні 
зв’язку, куди потрапив на пів року раніше з полтавської 

Мій товариш Василь Іванович Кисіль 

Спогади  
Анатолія Степановича Довгерта
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сержантської «учєбки», відразу ж був призначений началь-
ником станції тропосферного зв’язку й командиром від-
ділення. Хоча всілякого клопоту було «через край» (стан-
ція — це п’ять потужних автомобілів, чотири величезні 
причепи, 10 осіб екіпажу). Солдатські будні між підйомами 
та відбоями, нарядами й тривогами, банями й «кіно» зда-
валися нескінченними. Аж раптом сторінки календаря 
почали злітати швидше.

Похмурого листопадового дня до батальйона прибуло сер-
жантське «поповнення» з тієї ж таки полтавської школи. 
Знайомимось із «молодими». Серед них — доволі високий, 
незграбний, капловухий новобранець. Худющий, вимовляє 
з дефектами, що не слово — то суржик. На ім’я — Василь, 
прізвище — Кисіль. Перші враження підказували: солдат із 
цього хлопця буде аж ніякий. Ну, думаю, з цим «селом» ми 
навоюємо. Далі — гірше. Виявилось, що як для командира 
у нього немає «командного голосу», відсутнє й бачення, 
що коли-небудь таке з’явиться. Хлопець не палив. Не ли-
хословив. Не вмів намотувати онучі й крокувати стро-
йовим. Не «дружив» із технікою. «Ворогував» із гімнас-
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тичними брусами та перекладиною. Та ще багато з чим... 
Справжнісінький собі «П’єр Бєзухов», тільки сухоребрий 
та без окулярів. Такий букет солдатських «умінь, навичок 
і якостей» не виказував нічого доброго для хлопця в армії,  
в якій цінували інших василів — тьоркіних або майбо-
женків.

Сержант Майбоженко прибув із тим же поповненням, що 
й Кисіль. На ім’я — також Василь. Утім, на відміну від «на-
шого», того, що Майбоженко, армійці визнали за «ґуру» 
радіо зв’язку. Він добре знав Кисіля ще по полтавській 
школі, де й  навчав «нашого» Василя та інших курсан-
тів радіосправі. «Почекайте, — якось зауважив Майбо-
женко, — ви ще побачите, хто такий Василь Іванович!» 
Так і сказав: не Вася, не Кисіль, а шанобливо — Василь 
Іванович! Цього «побачите» не довго довелось чекати.

У ті часи кіно в армії — більше, ніж кіно. Воно — ще й ліки 
від негараздів, смутку, печалі, нудьги й образ. Радянська 



14

армія для хлопчиська — все ж таки неволя. У день «кіно» 
тільки й розмов про те, чи поїхали вже за картиною, чи 
привезли її, та яку? А  двосерійні фільми взагалі були 
справжнім святом для військових та інших, хто збирався 
в клубі. Адже тоді можна було поринути в «нірвану» на 
довший час. Якось публіка вже ладна була туди податися, 
нетерпляче очікуючи та наперед смакуючи перегляд 
двосерійного художнього фільму «Крах». Фільм зняли за 
документальним романом Василя Ардаматського «Від-
плата». У ньому йшлося про те, як ОҐПУ (що існувало при 
РНК СРСР) нейтралізувало ворожу діяльність відомого 
революціонера-терориста Бориса Савінкова на початку 
1920-х років.

«Кіно» довго не розпочиналося. Напруга в залі зростала. 
Ще трохи і… почнуть вигукувати на кшталт «механіку, 
вмикай!» Раптом перед екраном з’явився офіцер і каже: 
«Зараз ви будете дивитися фільм про складні часи ста-
новлення радянської влади. У картині згадується багато 
подій і прізвищ діячів того часу. Можливо, не всі з вас 
про них знають. Аби ви краще розуміли, що діятиметься 
на екрані, з невеличким історичним екскурсом висту-
пить сержант Кисіль». У залі прокотилась хвиля невдо- 
волення…

Під гамір громади з’являється «лектор». З  явним хви-
люванням, розгубленістю й легкою сором’язливістю на 
обличчі та всією незграбністю самої постави. Вимовляє 
перші слова і фрази. Напрочуд дуже дотепні й точні. В уяві 
присутніх відразу ж вимальовується панорама тогочасних 
подій (1922 — 1924 рр.) у СРСР та світі. Небавом усі та все — 
есери, революціонери-терористи, майстер авантюр Савін-
ков, Луначарський, Троцький, хвороба «Ільїча», Менжин-
ський, Дзержинський, Красін, «акули» капіталістичного 
світу Черчіль, Муссоліні, Бенеш, Пілсудський і ще купа 
іншого — загалом майстерно виписується в одній картині 
«маслом». Усілякі лінгвістичні та інші «мінуси» лектора 
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враз обертаються на його «плюси». Усього 15 хвилин про-
мови, й глядачі вже загіпнотизовані: словами, фактами, 
думкою, логікою, мовою лектора та іншим незримим, що 
здатне навіювати.

Фільм виявився гіршим від короткого «спічу» Василя, 
дарма, що в картині були зайняті найкращі радянські ак-
тори: Ю. Яковлєв, В. Самойлов, Л. Куравльов, Ю. Капелян... 
Військовики залишали клуб під враженням не від фільму, 
а від феноменального виступу сержанта.

Не пройшло й тижня, як Кисіль остаточно «добив» пу-
бліку. Щопонеділка вранці батальйон збирався в клубі на 
загальну політінформацію. Для всіх військовиків — сол-
датів та офіцерів — це була доволі нудотна справа. Але 
обов’язкова. Й діставалось добре на горіхи тому, хто прогу-
ляв. Загальна політгодина — це ще той клопіт для офіцерів. 
Капітанам і «старлеям», не обтяженим гуманітарними зна-
ннями, доводилося напередодні, в неділю, годинами кон-
спектувати передовиці газети «Правда», готуючись до ви-
ступу в понеділок. Того разу замполіт батальйону вийшов 
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на сцену й промовив: «Сьогодні доповідь про міжнародне 
положеніє та місто контрастів Нью-Йорк зробить сержант 
Кисіль». Військові збадьорилися, пригадавши вдалий не-
давній «дебют» цього строковика.

У нашій військовій частині таке трапилося вперше. Минула 
година. Лектор закінчив. У залі «заряджена» тиша — як 
після пречудесної театральної вистави. А потім — шквал 
солдатських овацій. Такого тріумфального виступу стіни 
старого будинку не знали. Здивуванню не було меж. І — 
питання та подив: «Як і звідки так багато знає цей хлопак? 
Де його навчили такому? Оце так чаклун!»

«Самородок і тільки!» — вирішили слухачі. З того моменту 
злетів угору, залишившись на все життя, авторитет Василя 
Кисіля. Від командира до рядового — абсолютно всі по-
чали шанобливо називати його лише «Василь Іванович». 
У радянській армії таке звернення до строковика було геть 
нетиповим. Це було загальним визнанням виняткової об-
дарованості Василя, підсвідоме поєднання його з іменем 
легендарного Чапаєва, який воював і загинув десь у тих 
самих уральських краях.

«Як і звідки так багато знає 
цей хлопак? Де його навчили 
такому? Оце так чаклун!»
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Командування побачило у виняткових здібностях солдата 
свою вигоду. Невдовзі Василя Івановича обрали «звіль-
неним» комсомольським ватажком військової частини. 
Відтак його вже можна було залучати до політзанять на 
«законних» підставах. У переході Кисіля на ідеологічний 
«фронт» була й моя «вигода».

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне»

(фраза з вірша В. Лебедєва-Кумача, яка здобула  
«нове життя» завдяки фільмові Довженківської  
кіностудії «У бій йдуть лише “старики”»)

Василь Іванович сказав приблизно так само, однак не про 
пісні, а про навчання солдата в інституті. У цій історії, 
оприлюдненій нижче, проявилися інші таланти Василя 
Івановича — здоровий авантюризм, уміння знатися на 
людях, природня хитринка.



18

«Хто є хто» в армії видно одразу. Кожен солдатик — як на 
долоні. Невдовзі після приїзду Василя Івановича до Ураль-
ська виявилося чимало спільного в наших прагненнях 
і гуманітарних уподобаннях. До «армії» я бачив себе істо-
риком, спробував вступити на істфак університету й зби-
рався туди знову після служби. Василь Іванович, начебто 
(з його слів), уже навчався у виші. Не деінде, а самому 
«МГИМО»! Утім (знову ж таки з його слів), відрахований 
із першого курсу «за вказівкою “органів”». Причина від-
рахування вимовлялася пошепки: «шістдесятництво». Тут 
треба уточнити, що у Василя Івановича вже тоді дійсність 
і вигадка, правда й перебільшення, міфи й проза життя 
сплелися в унікальну картину його світосприйняття. У по-
дальшому така риса його натури стала причиною появи 
всіляких міфів і легенд.

Нас об’єднувало не тільки прагнення й далі навчатися 
після служби в армії, але й читання та обговорення тих са-
мих книжок із маленької бібліотеки нашої військової час-
тини, тривалі бесіди на улюблені теми літератури й театру 
тощо. Якось у розмові Василь Іванович м’яко обурився: 
«А де це сказано, що солдат-строковик не може заочно 
навчатися у вузі?» А тоді ще не було Інтернету й шукати 
відповідь на це «дивне» запитання було складно.

Згодом з’ясувалося, що відносно цього військове та інше 
законодавство «мовчить». Василь Іванович запропонував 
цим скористатися й розпочати «кампанію», щоб пере-
конати військове та вузівське керівництво в можливості 
поєднувати строкову службу із заочним навчанням. Так 
і вирішили…

Розпочата «кампанія» була частиною нашого ще більшого 
подальшого плану — за найближчу мету після солдатчини 
a priori ми виставили вузівське навчання. Та не десь там 
на периферії, а в головному дипломатичному вузі СРСР. 
Юнацька нетерплячість штовхала до дій. Рух до втілення 
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мрії нам убачався так, що його слід розпочати негайно, 
зустрівши Новий 1970-ий рік: наполегливо студіювати іс-
торію та літературу — предмети вступних іспитів на всі 
факультети гуманітарного профілю. Далі, після потужної 
самопідготовки, ще перебуваючи на службі, треба було, як 
нам гадалось, спробувати свої «сили» при вступі на істо-
рико-філологічний факультет місцевого інституту. Остан-
ньому відводилась роль «тренажера» для наступного 
стрибка. Розмірковували так: протягом інститутського 
«експерименту» знання зі вступних предметів не тільки 
будуть перевірені при вступі, а значно зростуть, бо в разі 
зарахування до вузу доведеться готуватися до складання 
«сесій» з історико-філологічних дисциплін.

Відомо, що мрія та чіткий план дій стають матеріальною 
силою. Енергійно приступили до справи.

У  штабі батальйону в  розпорядженні «ідеологів», до 
яких належав і Василь Іванович, була непогана кімнатка 
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з книжковими шафами. На їх полицях припадала пилом 
всіляка політична література, серед якої несподівано 
виявилася багатотомна «История России с древнейших 
вре мён» С. Соловйова. Почали з неї. Щодня після відбою, 
відправивши підлеглих спати, ми приходили до цієї кім-
нати. Щоб не заснути, «колотили» багато міцної розчин-
ної кави. «Історію» читали вголос по черзі: один читав, 
другий слухав. Долати сон не завжди вдавалось — кава 
«не брала». Звичайно, хто слухав — засинав першим. Хоча 
бувало й навпаки — хвиля сну спершу «накривала» того, 
хто читав. Але «фінал» майже завжди був однаковий — 
на ранок «шанувальники» історії вже міцно спали — під-
клавши книжку під голову. У такому режимі «праці та від-
починку» минуло пару місяців. Якось на четвертому томі 
«Історії» Соловйова хтось із нас двох поцікавився: а що 
ж ми пам’ятаємо з попередніх трьох? Виявилося, що не-
багато. Варто було змінювати «тактику», зокрема, замінити 
товстенні томи Соловйова на «тоншу» книжку, зменшити 
кількість нічних читань тощо. Забігаючи наперед, скажу: 
зміна тактики пішла на користь. У серпні вступний до вузу 
іспит з історії було складено блискуче — на «5».

Інтенсивне оволодіння вступними дисциплінами — то був 
лише один напрям на шляху здійснення нами запланова-
ного. Не менш вагомим було й інше. Наприклад, добитися 
«характеристики». В СРСР без такого документа людині 
«не світило» потрапити не те що до вузу, а навіть, як ка-
зали, й до буцегарні. «Характеристику» людині підпису-
вали «трикутником»: керівник організації, компартійний 
та профспілковий «боси». Отримати таку «бомагу» (саме 
так вимовляв слово бумага Василь Іванович) часом було 
нелегкою справою навіть «на волі». А тут же армія! До того 
ж, потрібна не одна «характеристика», а дві: перша — «зви-
чайна», від військової частини для вступу до місцевого 
інституту, а друга — «особлива», від Уральського військо-
вого округу для наступного, «кінцевого» вузу. Штаб округу, 
до якого входили тоді величезні території Свердловської, 
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Пермської, Челябінської, Курганської, Кіровської та ін-
ших областей і автономних республік СРСР, знаходився 
у Свердловську (зараз Єкатеринбург), за тисячі кілометрів 
від місця нашої служби.

Для декого це, певно, вважатиметься дивним, але такі «ха-
рактеристики» ми роздобули. На цьому складному й три-
валому шляху Василь Іванович проявив чудеса своєї вина-
хідливості, налагодивши потрібні контакти з військовим 
керівництвом ледь не на рівні всієї радянської армії, від-
шукавши переконливі аргументи на користь задоволення 
наших амбіційних запитів. Безумовно, що «чолобитні» на-
чальству було подано на тлі (що вкрай важливо) наших 
високих показників у бойовій та політичній підготовці, 
за які ми обоє навіть мали високу нагороду — медаль «За 
військову доблесть — на ознаменування 100-річчя від дня 
народження Володимира Ілліча Леніна».

У тому, що строковик може навчатися заочно, вдалося 
переконати не тільки військових, але й вузівських пра-
цівників. Вони прийняли наші документи, а ми, незмінно 
викликаючи подив у викладачів та абітурієнтів своєю по-

Старший сержант  
Кисіль Василь Іванович
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явою в солдатському однострої, успішно склали вступні 
іспити й стали студентами першого курсу історичного 
відділення історико-філологічного факультету.

Per aspera ad astra (лат. через труднощі до зірок). Саме цей 
вислів Сенеки приходить на згадку з огляду на подальший 
життєвий шлях Василя Івановича. Звільнившись із війська 
в травні 1971-го року, він вступає на щойно відкритий фа-
культет міжнародних відносин і міжнародного права (МО 
та МП) Київського університету. У цьому варто вбачати не 
лише збіг обставин у часі (одночасне звільнення з війська 
та відновлення факультету), а магію справжнього праг-
нення людини, поєднаного з її рішучими діями. Скажімо 
так: без уральської «саги» не було б того Василя Івано-
вича, якого потім знала більшість його колег.

Студентські роки

Василь Іванович вступив на омріяний факультет, який не-
ймовірно вчасно було відкрито в Києві. Подорослішавши 
у війську, Василь обрав спеціальність «Міжнародне право», 
хоча раніше схилявся до міжнародних відносин та історії. 
«Правознавство дає професію», — любив виправдовувати 
він свій вибір.

Студентство — цікавий та специфічний народ. А на фа-
культеті МВ і МП у ті роки й поготів. Факультет був «про-
писаний» у Жовтому корпусі університету. Щоденний рух 
навколо і в самому будинку нагадував киянам відкриття 
якогось міжнародного форуму країн «третього світу». 
Тисяча студентів переважно з країн, що розвиваються, 
снували коридорами й заповнювали аудиторії не дуже 
громіздкої історичної будівлі. Іноземних студентів було 
значно більше, ніж радянських, що й визначало особли-
вість та «обличчя» факультету. Ця обставина позначалася 
на всьому: навчальному процесі, побуті в гуртожитку тощо.
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Коли я приєднався до цієї екзотичної студентської сім’ї, 
Кисіль уже був легендою для іноземців, які також на-
зивали його не інакше, як «Василь Іванович». Завдяки 
своїй природній толерантності, терпінню, педагогіч-
ному хистові він став для багатьох студентів-іноземців 
тією «соломинкою», за яку вони відчайдушно хапалися 
та трималися в новому для себе університетському житті 
на чужині. Переважна їх більшість з невідомо якою базо-
вою освітою, що отримали в своїй країні, ставала першо-
курсниками солідного університету, провчившись лише 
кілька місяців на підготовчому відділенні. Їм явно браку-
вало загальних знань і мовної школи для навчання у вузі, 
в якому перший курс — найскладніший у всіх аспектах. 
Хто навчався там, пам’ятає, яку силу-силенну сторінок за 
першоджерелами й підручниками доводилося перечитати 
хоча б із таких предметів, як «діалектичний матеріалізм», 
«політекономія капіталізму», «історія КПРС». А «ресурс» 
студентів-іноземців був досить обмежений. Так, напри-
клад, їм вдавалося прочитати, мало що зрозумівши, за 
вечір лише до 5 сторінок тексту якоїсь книжки...
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Усім своїм серцем відчуваючи щоденні труднощі бідолах-
іноземців, Василь Іванович добровільно перетворився на 
їх незвичайного рятувальника та турботливого репети-
тора. Щодня після лекцій та до вечора словами, мімікою 
й жестами він підбадьорював своїх однокурсників та по-
яснював їм складні «матерії» філософських та історико-
політичних дисциплін. Зазвичай, перед якимось черговим 
семінаром його слухачі збиралися в «читалці» гуртожитку, 
а нерідко — й у нашій з Василем кімнаті. Дехто прихо-
див зі своїм стільцем — не всім вистачало місць. Скупими 
й простими, але зрозумілими для іноземців словами, з лу-
кавинкою в очах і голосі Василь Іванович розкривав очі 
цим студіозусам на «товар — гроші — товар» у «Капіталі» 
Карла Маркса, на політику радянської компартії щодо села 
в роки перших «п’ятирічок», на безліч інших дивовижних, 
як для «дітей Африки та Азії», питань.

Студентів-іноземців тягнуло до Кисіля не в останню 
чергу через його рису — бачити в кожному людину, без-
відносно до її національності, громадянства, підданства 
тощо. Таке дано не всім. Адже багато хто зважає то на 
колір шкіри, то на якісь інші особливості vis-à-vis. За 
матеріалами преси всі радянські люди начебто були ін-
тернаціоналістами, але на побутовому рівні іноземці від-
чували, що їх сприймають якимись дивакуватими — бо 
ж «не наші». Можливо, це було через ізольованість СРСР 
від світу. Можливо, з якихось інших причин... Але таке на-
справді було. Пригадується такий епізод. Якось на роботу 
в Кустанайську область взяли одного африканського сту-
дента. І от уявіть: щодня все село виходило подивитися, як 
темношкірий Оло (таким було ім’я хлопця) йде на роботу, 
а потім повертається.

Діти природи з інших континентів відразу відчули розу-
мом і серцем, що Всевишній обдарував Василя Івановича 
непідробним, правдивим почуттям справедливості до 
кожного, рівності кожного. Через це вони дуже легко йшли 
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з ним на контакт, ділилися своїми враженнями й пробле-
мами, розповідали про життя у своїх країнах та сім’ях, до-
віряли потаємне. Василь Іванович із ними не «сюсюкав». 
Навпаки, навіть був, на перший погляд, суворим і небага-
тослівним, але неодмінно щирим і дружелюбним. «Навіщо 
ти тягаєш їх із собою у Григорівку (рідне село Кисіля під 
Києвом)? — питалися в нього друзі, — там бездоріжжя, 
корови, гуси, кури… Це ж не той коленкор!» «Ви навіть і не 
уявляєте, в яких тяжких умовах живуть у себе на бать-
ківщині всі ці фаделі, салехи й абубакари», — з дрібкою 
смутку в очах відповідав Василь Іванович. «Я дізнався про 
них багато. Вони теж мають знати якнайбільше і про нас».

«Клієнтів» Кисіля з кожним роком більшало. Студенти, 
роз’їжджаючись на канікули додому, та випускники фа-
культету поширювали світом славу про унікального по-
магача з Києва. По допомогу й пораду до Василя Івано-
вича почали звертатися вже не лише його однокурсники, 
а й інші іноземці, особливо з країн Близького Сходу та 
Магрибу. Словом, іноземці «обсідали» його з усіх боків. 
Для них він був усім: і своїм «Макаренком», і душевним 
лікарем «Айболить», і невідь-ким ще — проте усім в «од-
ному флаконі».

Його терпіння вистачало на всіх і на все. Після виснаж-
ливого сходження до наукових вершин арабські студенти 
ніколи не лягали спати, попередньо не зібравшись докупи 
на «бешбармак». Уже далеко за північ вони розпочинали 
куховарити: у великих каструлях готували рис або вер-
мішель, додавали туди м’ясо або консерви, затим усе це 
висипали в один тазик (а то й у два), що для прання. Їжу 
заносили до нашої з Василем кімнати, бо в ній з нами, «на 
біду», мешкав їх ватажок і авторитет із Йємена — Фадель 
Нассер Алі-Шейх Хасані. Годинник показував одну чи дві 
години ночі, коли кімната наповнювалася не менш як дю-
жиною гамірних гостей, спустошували ті тазики, спожи-
ваючи їжу руками, одночасно й безперестанно гомонячи 
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та викрикуючи щось, немов видаючи постріли, арабською. 
У цих умовах незвичні для нашого вуха звуки ставали до-
датковим чинником для невдоволення. Хотілося рішуче 
піднятися й спробувати це припинити. Але «широке трак-
тування інтернаціоналізму» зупиняло й запобігало рішу-
чим учинкам. Василь Іванович аж ніяк не реагував на такі 
гучні нічні зібрання. «Ну що з них візьмеш», — знизував 
він плечима.

Попри свій субтильний вигляд, Василь Іванович міг витер-
піти куди складніші випробування. Пригадується поїздка 
до Забайкальського краю (Читинський район) у складі 
«дикого» студентського будівельного загону (1973 р.). 
«Диким» його називали тому, що, користуючись пільгами 
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в оподаткуванні, загін ніде не значився в комсомольських 
планах і звітності. Та й умови для проживання й праці 
були, відверто кажучи, «дикими». Оселилися в «коробці» 
без вікон і дверей недобудованої школи. Серед п’яти «за-
робітчан» нашої бригади знайшовся вмілець, що зараз же 
вимурував примітивну піч для приготування їжі. Самі 
ж ми по черзі й куховарили. Василь Іванович не мав жод-
ної будівельної професії. Тому й поставили його за підсо-
бника, фізична праця якого, як відомо, є найтяжчою. День 
за днем, два місяці поспіль, із раннього ранку до пізньої 
ночі він покірно тягнув свою лямку підсобника. Хворів, 
труївся, стогнав, але не кидав і не жалівся. Василь Івано-
вич мав сильну волю, що не покидала його до останніх 
хвилин життя.

Для іноземців Василь Іванович був справжнім професором 
ще в студентські роки. У цьому плані мало що змінилося 
й тоді, коли він став викладачем, успішно закінчивши на-
вчання на факультеті.

Початки науково-викладацького шляху

Усім на факультеті — викладачам і студентам — від са-
мого початку було зрозуміло: Василь Іванович по за-
кінченні університету має залишитися викладачем. Сам 
Василь Іванович теж відчував, що науково-педагогічна 
діяльність — це «його атмосфера». У 70-ті роки минулого 
століття праця в університеті видавалась настільки пре-
стижною, що кожний радянський студент факультету МВ 
і МП мріяв стати аспірантом або викладачем. То ще в роз-
пал навчання перед спудеєм факультету поставали архі-
важливі й надскладні запитання: до якої науки пристати? 
На яку тему спрямувати потугу своєї юнацької мислі? До 
якого вчителя-наставника «притулитися»? Вибір міг стати 
поворотним для подальшої долі студента, як для князя 
Володимира Великого літописний вибір Віри.
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Василь Іванович, бувши обдарованою людиною, мав роз-
винуту інтуїцію. Ймовірно, саме цим можна частково по-
яснити те, що його вибір був точним і далекоглядним. По-
дії розгорталися так.

У ті часи на факультеті була лише одна кафедра юридич-
ного профілю — міжнародного права та іноземного за-
конодавства. Її завідувачем був професор Ігор Іванович 
Лукашук (1926 — 2006). Цей професор мав на факультеті 
беззаперечний науковий та інтелектуальний автори-
тет. Під його проводом кафедра стала одним із провід-
них наукових центрів досліджень міжнародного права 
та підготовки юристів-міжнародників у СРСР. У стінах 
Київського університету Ігор Іванович витворив теорію 
регулювання в міжнародному праві, дослідивши міжна-
родне право в процесі його функціонування як підсистеми 
широкої міжнародної нормативної системи. На початку 
1970-х років на цій кафедрі разом із І.І. Лукашуком пра-
цювали талановиті, натепер вже легендарні викладачі-на-

Фото Василя Івановича 
Кисіля з випускного 
альбому. Київський 
державний університет 
імені Тараса 
Григоровича Шевченка, 
1-й випуск факультету 
міжнародних відносин 
і міжнародного права, 
1971-1976 рр.
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уковці — професори К.К. Забігайло, Г.К. Матвєєв, доценти 
С.В. Ісакович, Г.К. Дмитрієва, В.А. Василенко, М.К. Корос-
таренко, К.К. Сандровський, В.Г. Буткевич.

Кафедра мала науковий крен, безумовно, в бік міжнарод-
ного публічного права. Крім професора Г.К. Матвєєва, всі 
викладачі кафедри займалися дослідженнями широкого 
кола проблем міждержавного права. Аспект приватного 
права в міжнародному спілкуванні перебував дещо на 
узбіччі.

Наші дискусії в гуртожитку про «публічне» й «приватне» 
нагадували тогочасний загальносоюзний диспут фізиків 
і ліриків. Тривалий час Василь Іванович лише придив-
лявся. Спочатку за свого наставника він обрав професора 
Костянтина Семеновича Забігайла (1915 — 1996) і наполе-
гливо почав студіювати право міжнародних організацій. 
У цій сфері кращого за професора не було. У послужному 
списку К.С. Забігайла — понад 20 років практичної ро-
боти в МЗС, представництво України на сесіях Генеральної 
Асамблеї ООН тощо, набутий досвід утілений у наукових 
працях, чимало з яких присвячено участі України в між-
народних організаціях.

На четвертому курсі Василь Іванович остаточно визна-
чився зі «своїм» предметом і, відповідно, керівником. «За-
просила» його в подорож довжиною у життя власне на-
ука міжнародного приватного права. Певно, що в ті роки 
навряд чи можна було передбачити, що невдовзі СРСР 
припинить своє існування, а реальністю стане перехід на 
ринкову економіку, що логічно спричинить відродження 
приватного права. Тому точний вибір Василем Івановичем 
напряму дослідження, так би мовити, «на виріст», слід від-
нести до загадкових явищ і непоясненних див. Видається, 
що ще задовго до геополітичних подій він уже передчував 
кінець радянської економічної та політичної моделі розви-
тку, не вбачаючи в них жодних шансів на майбуття. Нехай 
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там як, а мислячи ще тоді в керунку царини приватного 
права, Василь заклав собі шлях у те нове, на чому він став 
тим, ким, власне, й став.

На університетському поприщі Вчителем Василя Івано-
вича став професор Геннадій Костянтинович Матвєєв 
(1908  — 1996). Тоді він викладав курси порівняльного 
ци вільного права та міжнародного сімейного права. До 
класиків цивілістичної науки Г.К. Матвєєв увійшов на-
самперед завдяки своїм фундаментальним працям про 
відповідальність у приватному праві. Проте, не менш ваго-
мий внесок він зробив і в науку міжнародного приватного 
права.

Неоціненною й продуктивною у викладацькій біографії 
Г.К. Матвєєва стала підготовка когорти науковців-послі-
довників, що дозволило започаткувати українську нау-
кову школу з міжнародного приватного права. Тут варто 
пригадати, що до відновлення в Київському університеті 
факультету МВ і МП українські дослідники в ХХ ст. за-
хистили (не рахуючи довоєнну працю проф. В.М. Корець-
кого) лише одну дисертацію в цій ділянці права. Ця праця 
стосувалася питань міжнародного спадкового права. Її 
автор, Іван Антонович Беленчук (учень В.М. Корецького), 
у подальшому відійшов від цієї проблематики та викладав 
адміністративне право.

Професор Матвєєв долучив Василя Івановича до групи 
дослідників, яких готували в університеті, щоб запус-
тити в «космос» науки міжнародного приватного права. 
До цієї групи входили Олена Дрижчана (Коллизионные 
вопросы алиментирования в международном частном 
праве, 1972), Анатолій Сивоконь (Коллизионные вопросы 
наследования в международном частном праве, 1977), Єв-
ген Гусєв (Признание и исполнение в Украинской ССР ре-
шений иностранных судов, 1978), Віктор Мащенко (Право-
вой режим собственности в международном частном 
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праве, 1980) та автор цих рядків (Международная охрана 
авторских прав и развивающиеся страны, 1982).

У 1980-му році Василь Іванович Кисіль успішно захистив 
дисертацію, яка стала продовженням дослідження його 
Вчителя в ділянці міжнародного сімейного права. Через 
пару років Г.К. Матвєєв вийшов на пенсію та передав Ва-
силеві Івановичу свої навчальні курси. Увінчаний сивиною 
професор поділяв аспірантів на три групи. До першої він 
зараховував тих, хто пам’ятав наукового керівника лише 
до захисту своєї дисертації. До другої — аспірантів, що 
пам’ятали наставника до отримання свого кандидатського 
диплома. І, врешті-решт, нечисленною була група тих, 
у чиїй пам’яті їхній керівник залишався на все життя.

Василь Іванович не «вписувався» в жодну з названих груп. 
По-перше, він написав дисертацію, не перебуваючи в ас-



32

пірантурі. По-друге, він був унікальним учнем, можна 
сказати, «старорежимним». Типи таких учнів знані до 
часів більшовицької «революції» 1917 р. Це коли Вчитель 
та його учень, молодість і зрілість, спрага нового й кон-
серватизм досвіду в минулому утворювали своєрідний 
тандем.

У душі й публічно Василь Іванович виявляв завжди вдяч-
ність своєму Вчителеві й уважав своїм обов’язком бути 
гідним його світлої пам’яті. Професор Кисіль до 100-річчя 
від дня народження Г.К. Матвєєва у 2008-му році підготу-
вав і видав гарну книжку вибраних праць Учителя.

Уже на початку 1980-х років у Василя Івановича були всі 
потрібні складові, щоб здійснити стрімкий злет наукової 
кар’єри — кандидат наук, викладач основних навчальних 
курсів на факультеті, авторитет на кафедрі, наставництво 
корифея цивілістики. У дослідницькому плані Василь Іва-
нович зосередився на колізійному праві. Феномен колі-
зійного механізму в праві повністю відповідав його при-
годницькій натурі. Винахід людства з метою координації 
різних систем права в багатонаціональному світі збуджу-
вав уяву, продукував невичерпні казуси й «ребуси». Цей 
предмет у світі науки сприймався як головоломка для 
професорів. Упродовж десятиліття 80-х Василь Іванович 
друкує свої праці в центральних виданнях (журнали «Со-
ветское государство и право», у щорічнику «Ежегодник 
международного права») та заявив про себе як науковця 
всесоюзного масштабу. Обриси докторської праці ставали 
все чіткішими…

Аж ось «бабахнула» горбачовська перестройка… Її відомі 
наслідки все переінакшили. Вихор змін захопив усіх. Ва-
силя Івановича «закинуло» на пустинне поле адвокат-
ської практики в комерційній ніші. Докторську дисертацію 
довелось відкласти. Лише на початку 2000-х, доклавши 
титанічних зусиль через надзвичайну зайнятість на юри-
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дичній фірмі, він виконав обіцянку, яку раніше дав своєму 
Вчителеві — нарешті захистив докторську дисертацію.

Коли 1987-го року створювали юридичний кооператив, 
ніхто й гадки не мав, що невдовзі в незалежній державі 
доведеться з нуля формувати непочатий сектор юридич-
них послуг, без яких немислимий розвиток ринку й гро-
мадянського суспільства. Тоді, «граючись» у кооперативи, 
науковці й студенти прагнули просто трохи підзаробити. 
Але згодом життя змінилося не на 180 градусів, а на 1800. 
Адвокатська практика дедалі більше перетворювалася на 
складний бізнес. І треба було робити черговий вибір: ві-
дійти або «впрягтись і тягнути». Василь Іванович, гостро 
відчуваючи свою відповідальність перед створеним ко-
лективом, був змушений стати «двожильним» і тягнути 
віз практики, яка вже потребувала колосальної енер-
гії та часу. А Україна не дочекалася свого Батіфоля або 
Дайсі.

У цих спогадах — переважно «ранній» Кисіль (до 1991-
го року). Його таким уже мало хто пам’ятає. Більшість 
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сьогоднішніх правників знають Василя Івановича як керів-
ника юридичної фірми, адвоката. В Інтернеті або у вітчиз-
няній юридичній пресі можна знайти чимало інформації 
про «пізнього» Кисіля (після 1991-го року). Щодо цього 
етапу життя та творчості Василя Івановича хочеться ска-
зати лише таке: тут він був набагато складнішою люди-
ною, ніж це випливає з простеньких інтерв’ю та замовних 
 статей різних видань. Колись про це ще згадають і на-
пишуть…

Ius est ars boni et aequi

Хто ж не знає про те, що Василь Іванович у своїх лекціях 
і публічних виступах любив згадувати саме те, як право 
тлумачив давньоримський юрист Цельс-молодший. Ви-
слів ius est ars boni et aequi перекладають як «право — це 
мистецтво добра та справедливості» або «право — мис-
тецтво добрих і справедливих учинків». Хоча в цій латин-
ській фразі слово «ars» означає «волеустановчий фено-
мен», а зовсім не «науку», «мистецтво» або «майстерність», 
Василь Іванович волів ставити право поряд із поезією, 
театром, літературою, живописом та іншими видами 
людської діяльності, що відбивають дійсність у кон-
кретно-чуттєвих образах.

Можна сказати, що такий погляд на право — це вся творча 
сутність Василя Івановича. По-перше, його натурі було 
ближче сприйняття права як концепту, а не добірки нуд-
них положень. По-друге, він — як майстер, митець, ар-
тист — органічно потребував «підживлення» від творчості 
інших.

Василь Іванович, скільки я його знав, завжди був справ-
жнім шанувальником і знавцем театру, живопису та лі-
тератури. Точніше, за їх межами його просто не існувало, 
настільки природним та органічним був зв’язок…
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Днями довелось відвідати храм Спаса на Берестові. Його 
щойно відкрито (вересень 2019 р.) після тривалої рестав-
рації. Церква Спаса на Берестові (Берестове колись було 
місциною на околиці Києва, де розташовувалася одна 
з княжих резиденцій) зведена за правління київського 
князя Володимира Мономаха між 1113-м і 1125-м роками. 
У 1640-1644-х рр. зусиллями Київського митрополита Пе-
тра Могили будівлю церкви відновили у стилі українського 
бароко й заново розписали. В інтер’єрі храму збереглися 
не тільки ці розписи, але й фрагменти фресок XII сторіччя.

На цьому святому місці, можна сказати, на «фундаменті 
нашої історії», роздивляючись сюжети настінного маляр-
ства, я пригадав далекий 1996-й рік. Тоді за підтримки 
Національного художнього музею готувались до одного 
з перших в Україні приватних аукціонів сучасного укра-
їнського живопису. До зібраної галерею «Л — Арт» ко-
лекції увійшли живописні полотна художників чотирьох 
поколінь. Мета аукціону полягала не тільки у створенні 
цивілізованих форм існування художнього ринку, але 
й у всебічному сприянні збереженню культурної спад-
щини України. І не тільки творів живопису. Правила аук-
ціону передбачали продаж благодійних лотів, кошти від 
яких спрямовували на ремонт куполів церкви Спаса на 
Берестові. Пам’ятка Світової спадщини ЮНЕСКО вже у той 
час перебувала в аварійному стані, а реставраційні роботи 
потребували значних коштів. Василь Іванович узяв діяльну 
участь у підготовці та проведенні аукціону, а головне — він 
придбав благодійні лоти.

Відтоді в офісі юридичної фірми, в кабінеті Василя Івано-
вича відвідувачі та співробітники могли бачити (проте, не 
всі могли знати їх «історію») прекрасні картини-«зеленки» 
Петра Сльоти (1911 — 1974), одного з найшанованіших ху-
дожників України, учня й послідовника Ф. Кричевського. 
Вибір саме цих творів благодійних лотів був невипадковим. 
Полотна випромінювали радість, вони яскраві, сповнені 
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поезії, створювали переконливий образ нашої квітучої 
землі. У цих картинах природа перебувала в діалозі з лю-
диною, а живопис — колористичний та життєствердний. 
Картини Петра Сльоти, його «50 відтінків зеленого» спра-
вили сильне враження на Василя. У подібних кольорах 
він навіть замовив картину-портрет своїх батьків. Ко-
жен, хто відвідував заміський маєток Василя в Григорівці, 
міг у вітальні помітити велику картину, на якій Василеві 
мама й тато зображені на чистому й світлому, майже як 
у Сльоти, зеленому тлі.

Згодом увесь свій приватний простір Василь Іванович 
оздобив прекрасними картинами найвідоміших україн-
ських художників, які вплинули на розвиток національної 
мистецької традиції. Без живописної естетики він уже не 
уявляв жодної хвилини свого життя. У його колекції — пе-
реважно картини «соцреалізму»: від українського експре-
сіонізму до нонконформізму. Серед різних мотивів колек-
ціонування переважали такі, як меценатство, реставрація, 
збереження культурної спадщини. Щоправда, було й інше. 
Якось на одному з аукціонів Василь Іванович підняв но-

Василь Іванович Кисіль на фоні 
пейзажу Петра Сльоти
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мерну картку й придбав лот маловідомого художника. За-
питую: «Василю, а навіщо тобі ця картина? Вона ж майже 
«неліквідна».

На доволі великому полотні в імпресіоністській манері 
написаний із боку бульвару київський парк імені Тараса 
Шевченка. У картинній перспективі — пам’ятник Кобзареві 
й маленька фігурка перехожого. «Ця картина, — відпо-
відає Василь Іванович, — нагадує мені зустрічі з Ген-
надієм Костянтиновичем Матвєєвим. Мені здається, 
що на картині, там — біля монумента, згорбившись, іде 
«ГК» (ініціали Матвєєва, що відповідають абревіатурі 
«Гражданский кодекс»), а я поспішаю йому назустріч, 
вийшовши з дверей жовтого корпусу».

До розуміння сили живопису Василь Іванович прийшов 
через синтетичну природу театру, який уособлює прак-
тично всі інші мистецтва: літературу, музику, живопис, 
скульптуру, графіку, вокал, хореографію тощо. Сказати 
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про те, що Василь Іванович любив театр — майже нічого не 
сказати про його «стосунки» з цим магічним мистецтвом. 
Він жив театром, а театр — у ньому!

Театр для нього був не просто культурною розвагою 
(рос. — время препровождением), а справжньою школою 
життя, лабораторією думки та скарбницею почуттів. За 
театром він звіряв свій досвід, з театру черпав ідеї та 
вчився розуміти людей. Саме театр прищепив йому 
вміння й  бажання спілкуватися з  неординарними 
людьми — від народного артиста до висланця.

Якось під час студентських трудових «походів» ми осе-
лилися на легендарному 101-му кілометрі від міста Чити. 
Чому легендарному? Тому що за радянських часів за 101-ий 
кілометр висилали «політичних», рецидивістів та інших 
засуджених за кримінальними статтями після відбуття 

«Він жив театром,  
а театр – у ньому!»
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покарання в колонії. Більше двох місяців ми працювали 
з висланцями на одному будівельному майданчику. Їх 
було десь зо двадцятеро, з-поміж них — одна жінка на 
ім’я Октябрина. Графік їхньої роботи видавався нам, хто 
працював щодня від зорі до зорі, дещо дивним. Отри-
мавши аванс або зарплату, вони не з’являлись на об’єктах 
цілий тиждень. Коли гроші чи оковита в магазині закін-
чувались, вони поступово включалися в трудовий процес. 
Відпрацювавши тиждень та отримавши заробітну плату, 
засуджені бралися заново за те саме. Висланці були різ-
ними людьми, кожний — своєрідний унікум. Два тижні на 
місяць із ними можна було спілкуватися. Василь Іванович 
не втрачав жодної можливості завести з ними розмову, 
дізнатися всілякі історії, розповісти про своє. Обмежені 
в правах люди пройнялися повагою до студента з Києва, 
своєрідного «Шурика». Їхні очі випромінювали непідроб-
ний сум, коли прийшов час прощатися з їхнім «Васєю». 
А «Вася» ще довго розповідав і згадував про унікальні іс-
торії кожного з них — завершені п’єси театру життя.

У студентські роки майже щотижня «бігали» на вистави 
київських театрів. Франківців любили найбільше. Одного 
дня йдемо біля української драми. У садочку, де зараз 
бронзовий Яковченко, бачимо самого Миколу Федоро-
вича. Підходимо, здоровкаємося. Розмова — як зі старими 
знайомими. «А я колись там працював», — пояснює моє 
здивування Василь Іванович, як тільки-но відійшли від 
народного улюбленця. «Де — там?» — перепитую. «У театрі 
Франка, помрежем. Щовечора допомагав ставити спекта-
клі», — уточнює Василь Іванович…

Театр… Театр… Театр… Гадаю, що саме «театральна 
стежка» привела Василя Івановича до університету й ви-
кладання. Завдяки Василеві Івановичу це певною мірою 
стосувалося й мене. З актором М.Ф. Яковченком часто від-
відував «наливайки» в середмісті Києва Михайло Кар-
пович Коростаренко — людина теж легендарна та нео-
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днозначна. Мешкав він на Хрещатику, в будинку праворуч 
виходу зі станції метро. Михайло Карпович очолював ка-
федру міжнародного права наприкінці 1950-х років, до 
приходу І.І. Лукашука. Познайомилися з ним на факультеті 
МВ і МП. Ми — студенти, Михайло Карпович — доцент 
кафедри та автор нечисленної на той час навчальної літе-
ратури з міжнародного права. Сивочолий цікавий чоловік, 
оригінальний лектор — він відразу потрапив до «колекції 
персонажів» Василя Івановича. Коли Михайло Карпович 
уже не працював на факультеті, ми зазвичай зустрічалися 
з ним дорогою на якийсь спектакль, задовго до його по-
чатку. Михайло Карпович знав майже всіх акторів двох 
драмтеатрів, любив розповідати всілякі байки, особливо 
про Яковченка, який на той час уже пішов з життя. Якось, 
ідучи до театру, Василь Іванович каже: «Михайле Карпо-
вичу, Вам же відомо, що на факультеті немає розподілу 
випускників на роботу. Я залишився на кафедрі, а решта 
мусить влаштовуватися самотужки. Ви знаєте в Києві всіх, 
Вас — так само. Чи не могли б Ви посприяти цьому «те-
атралу» (показує на мене) стати викладачем на таку-то 
й таку-то кафедру права?» Михайло Карпович посприяв. 
Отак я став викладачем права, а невдовзі — доцентом 
університету, за що безмежно вдячний багатьом добрим 
людям на моєму шляху, насамперед Василю Івановичу і, 
звичайно, театрові.

Василь Іванович цілком поділяв погляди свого Вчителя 
стосовно університетських лекцій як мінівистав. Обидва 
професори були переконані, що без законів театрального 
мистецтва тут не обійтися. І, дійсно, окремі лекції «ран-
нього» Кисіля залишилися неперевершеними зразками 
професійного й водночас художнього спілкування зі сту-
дентством. Випускники факультету донині пам’ятають 
«лекції–постановки» професора. У них було все: дивні 
факти й цікаві судові справи, крилаті слова й літературні 
приклади, театральні жести й лукаві інтонації… Все разом 
спонукало полюбити предмет і викладача.
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В останні роки життя зв’язок із театром Василю Івановичу 
допомагав підтримувати Антон Павлович Чехов. Саме 
так — Чехов! Під час читання не раз переглянутих на теа-
тральних сценах і читаних-перечитаних п’єс письменника, 
його гуморесок, реприз та пародій у драматичній формі 
виникало відчуття присутності в театрі…

У всі часи Василь Іванович надзвичайно захоплювався 
читанням класичних та інших літературних творів. Він 
завжди був із книжкою. І ніколи не сходив зі свого накрес-
леного «нагорі» шляху. Пам’ятаю, як у студентські роки до 
кімнати в гуртожитку забігали «підігріті» вечіркою сту-
денти й кликали Василя Івановича вниз на танці, мовляв, 
сьогодні «понаїхало» напрочуд багато дівчат… Василь Іва-
нович у відповідь тільки глибше занурювався у книжку.
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Щоправда, слід зазначити, що в 1970-х роках, на відміну 
від сьогодення, книжки читали всі, або майже всі. Читати 
було «круто» й модно. Якщо студент не читав, скажімо, 
«Один день Івана Денисовича» Солженіцина, «Майстра 
і Маргариту» або «Собаче серце» Булгакова, на нього ди-
вилися як на невиправного «лузера», й жодна дівчина 
з ним не пішла б у кіно.

Василь Іванович у літературній «справі» всіх виперед-
жав. Він ставав зачинателем літературних вечорів, які 
ми з рідкісною наполегливістю проводили у невеликому 
колі прихильників (з-поміж них — Толя Михайлян, Міша 
Мазур, Юра Савченко, Гена Швидюк, Андрій Філоненко, 
Вася Кольга, Сергій Головатий та інші) у гуртожитку або на 
якійсь київській квартирі. А день народження М.Ю. Лер-
монтова (15 жовтня) кожного року — завжди було заре-
зервовано для поетичних читань, на яких учасники зна-
йомили присутніх з останніми віршами, що вразили їхню 
уяву.

За часів Незалежності потреба в літературно-мистець-
кому осмисленні життя людей у нових обставинах зна-
чно посилилась. Відтак Василь Іванович перечитує твори 
українських класиків: Івана Франка, Володимира Винни-
ченка. Прихильно ставиться до сучасних письменників: 
Ліни Костенко, Оксани Забужко, Юрія Андруховича, Сергія 
Жадана та ін.

Але знову й знову Василь Іванович повертається до Чехова. 
Тут він із письменником на одній хвилі. Він його розуміє. 
У них багато спільного. Навіть Чеховське коливання у ви-
борі покликання між літературою та медичною практикою 
Василеві напрочуд добре знайоме. Як і для Чехова, прак-
тика для Василя Івановича — одночасно й перечіпка для 
заняття наукою, і джерело для глибшого проникнення 
в царину права взагалі.
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У творчості Чехова йому подобалося буквально все — від 
всесвітньовідомих п’єс «Чайка», «Три сестри», «Вишневий 
сад» тощо до коротких гумористичних оповідань першого 
періоду творчості письменника. Василь Іванович із насо-
лодою вчитувався в побутові епізоди й «дрібнички» п’єс, 
в яких приховувався шалений потік почуттів, настроїв 
і характерів героїв. Від Чехова він перейняв не лише за-
клик «бережіть у собі людину», але й негативне ставлення 
до моралізаторства та обивательщини, себто міщанства.

Останнім часом Василя Івановича можна було навіть не 
запитувати про те, як він провів напередодні вечір. Від-
повідь майже завжди була однакова: він перечитував Че-
хова біля розпаленого каміна. Дуже часто це означало, що 
в нього був поганий настрій, тому за «ліками» звертався 
до сповнених вишуканого гумору оповідань Михайла Зо-
щенка або Антона Чехова. Так було й раніше, ще до хво-
роби. Охочих псувати настрій завжди виявлялося достат-

«Світ ловив мене,  
та не спіймав»
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ньо. Через те, що професор Кисіль був публічно знаний 
і значимий, навколо нього «оберталося» чимало людей, 
близьких і не дуже, а то й геть далеких. Неминучими за 
цих обставин ставали душевні рани від зрад і невдячності. 
Але від Чехова він навчився прощати «маленьких» людей.

Попри все Василь Іванович не втратив себе, свою вну-
трішню свободу. У моїй уяві часто виникає така картина: 
у своїй квартирі на Гончара біля каміна, де вогонь уже 
вщухає, в улюбленому кріслі самотньо сидить Василь Іва-
нович із томиком Чехова, в куточках губ ледве помітна 
всім відома його лагідна, приязна й по-доброму лукава 
усмішка. Як тут не згадати сковородинівське «Світ ловив 
мене, та не спіймав».

Так! Світ не зловив, не спіймав його вільну душу, яка 
впродовж усього земного життя прагнула свободи та 
вільним птахом відлетіла у Вічність!

Український часопис міжнародного права.  
Спеціальний випуск, присвячений пам’яті 

професора Василя Івановича Кисіля
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7 серпня 2019-го року пішов з життя Василь Іванович Ки-
сіль: учений за покликом і подихом серця, новатор гума-
нітарної підприємницької діяльності, блискучий викладач, 
відомий міжнародний експерт, а для мене — давній друг, 
людина, яка здійснила перетворюючий вплив на всі мої 
усталені ціннісні, світоглядні й навіть естетичні життєві 
орієнтири. Дуже прикро, що все вже скінчилося...

Пригадую, коли вперше побачив його. Звернув увагу на 
дуже скромний його (на моє уже сформоване незапере-
чне переконання) зовнішній вигляд як для такої поважної 
публіки, до якої, без сумніву, в першу чергу, мали бути при-
четні такі, як я. Адже йшлося про студентів такого елітного 
факультету, як факультет міжнародних відносин і міжна-
родного права самого Київського держуніверситету. Навіть 
подумав: а цей як сюди потрапив? Це було в студентській 
їдальні жовтого корпусу університету. З таким самовдово-
ленням я відразу й викинув його зі своєї уваги.

Та невдовзі ейфорія піднесеності та святковості від вступу 
до «сонму небожителів» пройшла, потрібно було вже хоч 
щось говорити на семінарських заняттях, де практично 
все було зрозуміло, але водночас — нічого. З’явилась якась 
розгубленість, страх, невпевненість... І тут знову я бачу, як 
спокійно виходить до кафедри аудиторії цей хлопець і по-
чинає говорити, відповідати на задану, але якось до кінця 

Зворушлива константа

Спогади  
Анатолія Михайловича Михайляна
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не зрозумілу мені тему з курсу теорії держави і права, 
в якому, як ніде, домінувало ось це: все зрозуміло і вод-
ночас нічого. Не знаєш, з чого починати і чим закінчувати. 
Василь же говорив вражаюче блискуче, системно, з глибо-
ким розумінням предмета. Це вже потім були захоплюючі 
виступи таких відомих викладачів факультету, як Цвєтков, 
Лукашук, батько й син Матвєєви, Недбайло, Мартиненко, 
Буткевич, Доценко, Джеджула та багато-багато інших. Не-
хай вибачать мене ті, кого не згадав. Але, так чи інакше, 
за 5 років це була когорта людей, які сформували новий 
погляд на те, що то є вартісні орієнтири. Та першим мар-
кером уходження до справжньої університетської атмос-
фери, нової для мене, був оцей виступ Василя Кисіля на 
семінарському занятті. Він уразив не лише мене, а й усіх 
нас, першокурсників, як, власне, і викладача.

Саме з цієї миті я відчув, що я в столичному університеті, 
не на якихось там субкультурних подіумах, які в той чи 
інший спосіб досі супроводжували мене, а серед людей, 
які сповідують такі цінності, як розум, знання та ще — 
радість від важкого шляху до опанування ними.

Я не міг не захопитися Василем, як і всі, хто з ним почав 
спілкуватися: радянські студенти, викладачі, студенти-
іноземці.

До речі, щодо іноземних студентів. У подальшому, в про-
цесі навчання, Кисіль постійно перед черговими іспитами 
збирав їх і в реферативному порядку (щоб вони заноту-
вали) давав основні тези для відповіді на запитання в ек-
заменаційних білетах. Це було дуже авторитетно. Я теж 
почав практикувати це зі своїми одногрупниками. Було 
показово, коли на випускному вечорі іноземці почали 
виступати з проханням, щоб заради зміцнення інтер-
національних зв’язків В.І. Кисіля залишили працювати 
на факультеті. Це було вже великим його досягненням 
в обраному фаху.



47

Мені приємно усвідомлювати, що згодом і Василь звернув 
на мене увагу. Але при цьому мене невідступно гнітив 
один сумнів: це тому, що я був, мабуть, в основних момен-
тах його антиподом.

Але як склалося — так склалося. Ми дружили. Поступово 
на зміну віддаванню переваги блискучій формі приходили 
такі поняття, як допитливість, інтерес до суті речей, по-
шук істини, правди, велич науки і мистецтва. Це було те, 
чим жив він. І дуже добре, що він був поруч, а то я так міг 
би й не зрозуміти всю нікчемність дилетантства, фразер-
ства, блиску енциклопедичних знань, всього того, що я зі 
своїм колишнім оточенням так успішно сповідували. Адже 
ми ніколи не сказали б, що література, театр, філософія 
тощо — це щось незначне, ні — це засадничі моменти, 
ключові пласти у житті, але в сутності, предметно ніколи 
не наблизилися б до них, навіть і думки, бажання такого 
б не було. Отак, маневрували б усе студентське життя на 
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оптимальному мінімумі: вивчати те, що задають, аби отри-
мати стипендію, а в кінці — і диплом.

Працюючи, я потім спостерігав за такими випускниками 
університету. Сучасні, прекрасні люди, гарні фахівці, але 
в усьому було помітно, що їхнє навчання було не таким, 
воно не було збагачене тим дивовижним світом ідей, по-
чинань, пошуку.

Василь Кисіль був дуже добрим, спокійним, розсудливим 
і розумним, а тому його (як людини в силу цих обставин 
беззаперечно авторитетної) любов до літератури, теа-
тру, філософських дискусій ненав’язливо ставала нашою 
любов’ю, потребою.

Ми відвідували всі театральні прем’єри, обговорювали їх, 
не пропускали жодних спектаклів гастрольних театрів.

Було багато кумедних випадків, які, як правило, трапля-
ються, коли ти пройнятий таким захопленням. Пам’ятаю, 
в київському театрі російської драми Малий театр давав 
прем’єру «Царь Фёдор Иоаныч» з Інокентієм Смоктунов-
ським у головній ролі. Квитки дістати було неможливо. 
Але не побачити цей спектакль також було неможливо. 
Ми (4 чоловіки) з двору театру за допомогою драбини, 
яку там знайшли, через відкрите на другому поверсі ві-
кно таки проникли в театр. Як виявилося, приміщення 
з відкритим вікном — це був жіночий туалет. Мабуть, 
цікава була картина, коли у вікно один за одним почали 
вскакувати переважно бородаті чоловіки. Перший, що-
правда, був безбородий. І це був Кисіль. Спектакль ми 
побачили, і хай там що, ми не жалкували.

Були й інші розвідки. На цей раз, можна сказати, вияви-
лася, мабуть, наша схильність до первісного накопичення 
капіталу. Якось на обухівській трасі (Кисіль запримітив, 
коли відвідував батьків) ми вночі на колгоспному полі на-
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рвали мішок зеленого гороху і вранці на Бессарабському 
ринку оптом здали його якійсь жінці, яка ним торгувала. 
Гроші нам були потрібні для організації наших літератур-
них вечорів (печиво, чай). На той час ми з Васею Кисілем 
створили неформальний літературний клуб, який з чиє-
їсь жартівливої подачі почав називатися «Клуб чотирьох 
коней». Власне, про клуб. Перше засідання клубу ми при-
урочили до пушкінського «Дня ліцею» — 19 жовтня. Потім 
ця дата була центральною в урочистих засіданнях клубу. 
Ми прикрашали приміщення жовтим опалим листям, наш 
художник (у нього якраз випадав день народження на цю 
дату) малював ескізи на пушкінську тематику, ми роз-
вішували їх. На такі вечори приходили студенти інших 
факультетів, інститутів. Ми готували оригінальні виступи, 
повідомлення, читали вірші. Всім дуже подобалося. Ми ж 
були піднесені.

Я не думаю, що з таким поривом за інших обставин (я маю 
на увазі — за відсутності Кисіля) сам почав би вивчати 
творчість Федора Достоєвського, Сергія Єсеніна, Леоніда 
Андрєєва, Володимира Набокова, Василя Стуса, Анни Ах-
матової, Михайла Зощенка, Євгена Євтушенка, всіх по-
етів «срібного віку», Олександра Солженіцина, Віктора 
Нєкрасова (в доступних, звичайно, на той час можливос-
тях і формі). І це не був примус, це було прагнення. Воно 
було прищеплене стилем життя Василя Івановича Кисіля. 
Він і корегував ці прагнення.

Пам’ятаю, мені й ще одному нашому товаришеві Василь 
запропонував (кожному окремо) написати статут клубу. Не 
знаю, ким ми себе в такій окриленості від членства в то-
варистві уявляли, мабуть, таки членами таємного товари-
ства, але коли ми по черзі зачитали (кожен свій) варіанти 
статуту, у Кисіля нервово зарухалися (як завжди, коли він 
відразу не знав, що й сказати) жовна на обличчі й кадик — 
за такі статути не те, що могли вигнати з університету, 
а й посадити. За його задумом усе мало відбуватися в суто 
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пізнавальній, естетичній, гуманітарній площині. Жодної 
політики. Так ми й засвоїли собі.

А ще Василь Іванович Кисіль був прекрасним актором. 
Якось після відвідування тоді ще Чехословаччини в рам-
ках навчальної практики по лінії АПН (для тих, хто не 
пам’ятає — це «Агентство печати «Новости»), я написав 
нарис про свої враження від подорожі до цієї країни. Дав 
Василю — що він скаже стосовно мого, так би мовити, лі-
тературного таланту. Він прочитав, зайшов до мене в кім-
нату, в якій було повно наших однокурсників, і прочитав 
цей витвір з такими своїми інтонаціями, що всі падали від 
сміху. А в мене назавжди зникло бажання до «сочинитель-
ства». Зараз, здається, з того часу це відбувається вперше. 
Це було правильно, адже відверто сміявся і я теж.

Водночас багато йшлося під час нашого спілкування про 
право і правотворення. Так, що я, який навчався на від-
діленні міжнародних відносин, у подальшому невідривно 
пов’язував своє професійне життя з навичками правозас-
тосування. Й пишався цим. А все тому, що Кисіль якимось 
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чином знову ж таки прищепив усім, хто з ним спілкувався, 
любов до тієї справи, якою займаєшся, звеличуючи її, на-
даючи їй винятковості, якогось мовби сакрального харак-
теру. Це я став помічати потім як за собою, так і в роботі 
таких відомих нині людей, як Сергій Головатий, Олександр 
Чалий, Анатолій Довгерт, які також були в тісному ото-
ченні Кисіля.

Потім я зрозумів, що перейняв він таке світобачення від 
своїх учителів, якими захоплювався: професорів Г.К. Мат-
вєєва, І.І. Лукашука, В.Г. Буткевича тощо. А ті, у свою чергу, 
від своїх учителів-кумирів. У кінцевому підсумку так і фор-
мується науковий дух вищої школи, який стає її філосо-
фією, її практикою, а в цілому — повсякденною культурою.

Я шануюсь і дуже радий з того, що теж проніс оцю са-
кральність уже власної професії через усе своє життя.

І хто ж не повірить мені, коли я знову скажу: дуже прикро, 
що все вже скінчилося.

В офісі юридичної фірми  
«Василь Кісіль і Партнери»,  

2011 р.
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Скінчилося ще тоді, через якийсь час після навчання 
в університеті. Життя розвело нас, кожного своєю стеж-
кою. Дуже хотілося все повернути, хоча зрозуміло було, що 
це вже неможливо. Невпинність цього бажання породжу-
вала часом якісь безглузді висновки. Якось, зустрівшись, 
я навіть висловив своє невдоволення поведінкою Василя. 
На кшталт: щось ти, Васю, став не такий: гірший, чи що? 
У своїй манері, яку він жартома називав високим ломо-
носовським стилем, перейшовши, як завжди, в таких 
випадках на претензійне «Ви», він злегка саркастично, 
ніби з образою, але по-дружньому відповів: «Це ви, Ана-
толію Михайловичу, мабуть, стали настільки кращим, 
що моя константа видалась вам регресом». Я засміявся 
і, звичайно, обійняв його...

Український часопис міжнародного права.  
Спеціальний випуск, присвячений пам’яті 

професора Василя Івановича Кисіля
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Це — другий мій нарис про студентського товариша Ва-
силя Кисіля. Перший було написано в уже далеку для 
мене «сиву давнину», (аж страшно подумати!), в 1975 році.

Як це трапилось, за яких обставин і взагалі, як я вперше 
познайомився з цією неординарною людиною, потрібно 
пояснити дещо здалеку.

1971-й рік став і вікопомним, і переломним в моєму юнаць-
кому житті, яке тільки почало набирати динамічних обер-
тів. У цьому році я мав щастя вступити на новоутворений 
факультет міжнародних відносин та міжнародного права 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 
точніше, цей факультет відновив роботу після тривалої 
перерви.

Уперше він з’явився в Alma mater ще в 1944 році й, по суті, 
заклав фундамент повоєнної національної школи підго-
товки фахівців-міжнародників, так би мовити, в  їх уні-
версальному вигляді (відділенні МВ), юристів-міжнарод-
ників (МП), згодом міжнародників у сфері міжнародних 
економічних відносин (МЕВ) тощо. Проіснував він близько 
десяти років, а потім з вищих, так би мовити, політич-
них міркувань, його діяльність було призупинено. У цей 
час (а це була вже середина 50-х рр.), у Москві готувались 

Слово про товариша 

Спогади 
Бориса Івановича Гуменюка



54

до відкриття Університету Дружби народів ім. Патріса 
Лумумби (відкрито в 1960 р.), активно діяв Московський 
Державний Інститут міжнародних відносин, курси підви-
щення кваліфікації при Наркоматі ЗС СРСР, і все це в кон-
тексті «традиційної» радянської політики «пролетарського 
інтернаціоналізму» й «неухильного дотримання суве-
ренітету і прав національних республік» дало підставу 
тодішньому керівництву СРСР припинити цю «київську 
вольницу» та сконцентрувати підготовку кадрів-міжна-
родників тільки в столиці, тобто в Москві.

Таким чином доля першого факультету МВ, а саме дипло-
матичного факультету Київського університету була вирі-
шена. Але навіть за цей короткий проміжок часу (з 1944-го 
по 1954-й рр.) його випускниками стала ціла плеяда відо-
мих українських дипломатів, учених-міжнародників, жур-
налістів, письменників, уособленням яких я можу назвати 
лише одну людину, яка своєю майбутньою діяльністю від-
дзеркалила рівень підготовки фахівців-міжнародників 
у Київському університеті. Мова, звичайно, йде про Ген-
надія Йосиповича Удовенка — дипломата планетарного 
масштабу та, повторю, багато-багато десятків інших ви-
сокодостойників, які сформували як у теоретичній, так 
і в практичній площинах українську дипломатію в другій 
половині ХХ — початку ХХІ ст. Але назву ще буквально 
декілька прізвищ. Це професори Г.М. Цвєтков, В.С. Бруз, 
М.М. Бєлоусов, доц. В.І. Волковинський — теж випускники 
цього першого факультету в повоєнний період різних ро-
ків. Згодом вони стали рушійною силою його поновлення 
в 1971-му році, а професор Г.М. Цвєтков до того ж багато 
років був його незмінним деканом.

Так-от, у силу знову ж таки різних причин, тепер уже 
сприятливих для Києва, й тут треба віддати належне то-
дішньому керівникові республіки П.Ю. Шелесту, цей фа-
культет відновив свою роботу. У 1971-му році було оголо-
шено набір на перший курс.
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Те, що цей навчальний підрозділ був престижним, ні 
в кого не викликало сумніву, але той факт, що він був 
певною мірою загадковим, теж мав місце, особливо для 
вітчизняних студентів, які все таки не дуже розуміли, а що 
нас чекає на виході?

Більше того, ходили різні чутки, які, гадаю, продукувались 
недоброзичливцями, зокрема, тими, хто на нього не всту-
пив. Мовляв, його створили в першу чергу для студентів-
іноземців, переважно з країн Азії, Африки та Латинської 
Америки. Частина цих країн представляла собою так звану 
соціалістичну орієнтацію. Отже, на факультеті відповід-
ними органами з представниками цих країн проводилась 
робота з підготовки майбутніх політичних еліт, які таким 
чином повинні були згодом орієнтуватись на зовнішньопо-
літичний курс СРСР, а нами розбавили цю мішанину пле-
мен і народів. Очевидно, в цьому була якась своя правда, 
але була й інша незаперечна реальність.

З перших же лекцій професорів В. Жебокрицького, А. Мар-
тиненка, В. Бруза, Т. Солтановської, К. Руденко, Г. Пись-
менного, В.  Копєйчикова, І.  Лукашука, Р.  Синельнико-
вої, М. Коростаренка, В. Будкіна, Г. Цвєткова, В. Вітрука, 
Б. Яценка, М. Кірсенка, М. Дудченка, В. Волковинського 
й багатьох-багатьох інших ми поринули у справжнє уні-
верситетське, академічне середовище, наповнене глиби-
ною знань і нових горизонтів, які нам відкривали наші 
викладачі. Окремим рядком хочу віддати шану всім ви-
кладачам іноземних мов, кафедра була дуже потужною, 
давала і дає зараз ґрунтовні знання з цього конче необхід-
ного предмета для міжнародника-професіонала.

Ось на такому історичному тлі почалось і наше навчання, 
й наше, так би мовити, позакласне життя. Особливо воно 
вирувало в гуртожитках, де ми проживали й на вулиці 
Освіти, 2, й на вулиці Ломоносова в студентському міс-
течку. Розпочався не тільки навчальний, а й природний 
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процес формування колективу першого курсу першого 
набору 1971-го року. Багато що було незвичним, потрібно 
було вживатись у дійсно інтернаціональне, багатокуль-
турне середовище. Це було й цікаво, і відповідально. Від-
бувався в прямому сенсі процес стиковки між континен-
тами, країнами, менталітетами, ідеологіями, тобто між 
молодими людьми з доброї півсотні країн світу. Й у цьому 
вирі на факультеті все частіше можна було почути пріз-
вище Кисіль. Пам’ятаю, як хтось із моїх одногрупників 
увечері в гуртожитку запитував: «А ви чули, як Василь 
Кисіль відповів на семінарському занятті з міжнародного 
публічного права? Професор К.С. Забігайло був у захо-
пленні». Подібні ремарки-відгуки надходили також з ін-
ших джерел. Ми ще не були знайомі, Василь навчався на 
МП, я на МВ, деякі лекції були спільними, але переважно 
академічні заняття проходили в різних аудиторіях, тим 
паче, що в нього була франкомовна група, я опановував 
англійську мову. Вчився на «відмінно», згодом уже на ІІІ 
курсі став Ленінським стипендіатом.

Протягом першого та другого курсів на факультеті (про 
це написав мій товариш-однокурсник А. Михайлян) було 
створено неформальне студентське товариство «Клуб 
4-х Коней». До мене доходила інформація про його іс-
нування, якісь неймовірно цікаві культурно-літературні 
засідання. Я мріяв стати його членом. Одного разу на-
важився (вже володіючи інформацією про те, хто його 
очільник) підійти ініціативно до Василя Кисіля. Пам’ятаю 
нашу першу розмову з цього приводу. Коли я почав, як 
кажуть, здалеку, зі своєю ще тоді не віджитою перифе-
рійною делікатністю натякати, що ось, мовляв, я чув, що 
є таке товариство, воно періодично збирається, обговорює 
літературні твори, а я — дуже-дуже — люблю художню 
літературу, Василь примружив праве око й так само де-
лікатно, але рішуче мене перебив: «Не треба багато го-
ворити. Я давно спостерігаю за тобою й чекав, коли ти 
нарешті проявиш інтерес до нашого товариства».
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Ця прямота у стосунках, конструктивність в обговоренні 
й вирішенні будь-яких проблем, продемонстрована Васи-
лем щодо мене, відразу збили мою сором’язливість, я від-
чув симпатію до цього трохи старшого за мене хлопця 
(різниця у 4 роки), й ми почали спілкуватись. Я став чле-
ном клубу, виконував якісь навіть необтяжливі функції 
(умовні) його секретаря. Але головне, що я почав спілку-
ватись з В. Кисілем, так би мовити, на системній основі. 
Не знаю, що йому було цікавим у мені (мабуть, щось було), 
але в ньому для мене було цікавим усе.

Мене вразила його якась надвікова фундаментальність, 
статечність, неймовірна розсудливість, уміння володіти 
собою за будь-яких обставин, залишатись невимушено 
врівноваженим. І, звичайно, глибокі, різнобічні знання, 
якими він володів з різних предметів і тем, що для мене, 
випускника-комсомольця районної середньої школи, було 
просто terra incognita. Він знав, наприклад, Святе Письмо, 

Порядок денний одного  
з засідань «Клубу 4-х Коней»,  

написаний  власноруч  
В.І. Кисілем
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міг розповісти про Сина Божого — Ісуса Христа як про-
фесійний священник, глибоко знав історію України (під-
креслюю, не УРСР у контексті СРСР, а історію Лівобереж-
ної й Правобережної України за часів Гетьманщини), знав 
історію Києва, який я тільки почав для себе відкривати, 
розбирався в літературі, поезії, був завзятим театралом 
і ще багато-багато чого, що в мене було тоді тільки на по-
чатковому або нульовому рівні. Я вже зазначив, що різ-
ниця тільки у 4 роки, але він демонстрував таку універ-
сальність, що, здавалось, чоловікові вже далеко за 50, 
і він пройшов неабияке цікаве життя. Як можна було не 
захопитись таким товаришем, таким старшим у прямому 
й переносному сенсі цього слова товаришем?! Я завжди 
буду вдячний Василеві за ті відкриття, які він зробив осо-
бисто для мене, за цікаві, незабутні розповіді про його 
пригоди на півночі СРСР, в Сибіру. Одного разу в неділю 
він сказав мені: «Поїхали. Я тобі дещо покажу». З вулиці 
Освіти він привів мене до Кирилівської Церкви. Так я ді-
знався, по-перше, про її існування (в тій частині міста я до 
того ще ніколи не був), про вражаючі фрески, які залишив 
на її стінах знаменитий Врубель. Заодно в той же день 
я дізнався в деталях про трагедію Бабиного яру.

Згадаю ще один дарунок від Василя для мене. Бурхливе 
театральне життя Києва… Потрапити «бідному» студенту 
на прем’єру вистави неможливо. У цьому сенсі я «бідним» 
не був (як Ленінський стипендіат отримував 100 крб. — 
фактично 98, тому почувався досить «заможним»). Так-от, 
квитки — це велика проблема, якісь броні — партійні, 
службові, спекулянти навколо кас, одним словом, квитків 
не купити, не дістати.

Прем’єра п’єси М. Зарудного «Пора жовтого листя» з Оль-
гою Кусенко у головній ролі. На тлі різних вистав про ме-
талургів, шахтарів і «щасливе колгоспне життя» ця ви-
става була справді якимось свіжим, ліричним подихом, на 
яку потрапити було досить важко. Я поскаржився Василеві. 
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Подорож до Мінська. Започаткування дружби

«Ходімо, я тебе навчу, як це вирішується». Ми вирушили до 
театру ім. Івана Франка. Але чомусь із запізненням майже 
на годину. Я висловлював здивування: що це означає? Під 
час першого антракту на вулицю вийшли глядачі подихати 
свіжим повітрям, і після 2-3 дзвінка ми проникли разом із 
натовпом (квитки вже ніхто не перевіряв) до театру. Що-
правда, сиділи в різних ложах на самій горі. І це подіяло 
не менше, ніж уся вистава від початку. Я бачив гру самої 
О. Кусенко! Згодом таким же чином (у таких дефіцитних 
ситуаціях з квитками) я переглянув відповідний репертуар 
театру ім. Лесі Українки, відвідував Філармонію, концерти 
в Жовтневому палаці. Не буду далі писати, приводити по-
дібні приклади, зазначу лише, що Василь Кисіль для ба-
гатьох із нас був справжнім Гуру. Ті люди, які мали втіху 
хто більше, хто менше спілкуватись з ним, певен, ніколи 
його не забудуть, не забудуть тієї якоїсь особливої лю-
дяності, яку він щедро дарував своїм друзям. До речі, до 
всіх своїх талантів вирізнявся й поетичним даром. Писав 
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гарні вірші, як на мене, дуже професійно складені. Я щиро 
пропонував їх публікувати, у відповідь Василь тільки по-
сміхався й просив з такими пропозиціями більше не ви-
ступати. Йому було, звичайно, видніше.

Тепер маю сміливість подати в середині цього спомину 
мій перший нарис, про який я згадував на початку. Це — 
оригінал. З одного боку, він відображає політико-ідео-
логічні реалії того періоду нашого життя, а з іншого, між 
рядками, можна прочитати, яким В. Кисіль дійсно був на 
факультеті ще в наші студентські роки.

У 1976-му році відбувся випуск студентів. Василь Кисіль 
залишився в університеті на викладацькій роботі з ме-
тою підготовки й захисту відповідно кандидатської та 
докторської дисертацій, які блискуче захистив, став про-
фесором Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, знаним правником-цивілістом, створив 
власну наукову школу, користувався неймовірним авто-

Нарис Б.І. Гуменюка про В.І. Кисіля. 1975 р.
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ритетом у правничому національному та європейському 
середовищі, зробив дуже багато для розвитку української 
юридичної теорії й практики.

І ще я дуже вдячний Василеві за те, що він мене підтри-
мував на посаді першого ректора Дипломатичної академії 
України при МЗС України. Формування й розвиток нового 
навчального, тим паче такого специфічного закладу, як 
Дипломатична Академія, відбувалося з багатьма трудно-
щами як об’єктивного, так і, мушу визнати, суб’єктивного 
характеру. Однією з найвагоміших проблем було питання 
залучення до викладання фахівців відповідної кваліфі-
кації та підготовки. Адже лекції читались, за великим 
рахунком, для майбутніх Надзвичайних та Повноважних 
Послів і Генеральних консулів, еліти зовнішньополітичної 
служби України. Не всі, кого я запрошував до викладацької 

В.І. Кисіль бажає Б.І. Гуменюку успішного відрядження до Кіпру  
в якості Надзвичайного і Повноважного Посла України
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роботи в Дипломатичній Академії, з тих чи інших причин 
погоджувались, щоправда, їх було й не так багато, але Ва-
силь Кисіль, попри його неймовірну зайнятість (керівник 
потужної юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», 
завантаженість в університеті), жодного разу мені не від-
мовив. На умовах викладача-погодинника кожного на-
вчального року він дарував свої знання слухачам Дипло-
матичної Академії. На його лекціях і консультаціях завжди 
традиційно був аншлаг.

…А міг зробити ще більше. Не дійшовши своїм життєвим 
шляхом за два місяці до 71-го перепочинку, вирушив далі 
у Засвіти, але залишив про себе світлу Пам’ять, Щиру 
Вдячність з боку своїх товаришів, колег, учнів за науку, 
товариськість, неймовірний оптимізм. Я певен, хода його 
продовжується, хоча і в іншій реальності, але продо-
вжується…
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Анатолій Іванович Дмитрієв.  
Пам’яті Кисіля Василя Івановича



64

«Он лекции читал как Бог 
В застывшем от восторга зале»
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— Професор Геннадій Матвєєв є для Вас авторитетом 
у світі права. Як він вплинув на Ваше формування?

— Дякуючи йому, я дійсно сформувався як викладач. Про-
фесор Матвєєв був людиною, котра вміла так поправити, 
так указати на помилку, що сприймалось це як турбота 
про людину, а не критика.

Ніколи не можна заходити  
до аудиторії, не підготувавшись
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У нього була непроста доля на факультеті, його зняли 
з посади декана за те, що він запросив священника на 
похорон тещі. Проте, він передав мені свій досвід, роз-
крив мені особливості університетського життя. Без його 
допомоги я б, напевно, не був тим, ким я є сьогодні. Адже 
це саме за його ініціативою мене вперше за всю історію 
університету взяли на посаду викладача-стажиста. Та 
й взагалі, серйозно зайнятися міжнародним приватним 
правом мені на 5-му курсі порадив саме він.

Найбільше я цінував у професора те, що він був істинно 
порядною людиною, на першому місці в якої був профе-
сіоналізм.

Познайомився я з Геннадієм Костянтиновичем на дру-
гому курсі. Мене вразило, як він читав лекції. Обов’язковою 
умовою підготовки до лекції професор уважав складання 
її макета. Професор до кожної лекції ретельно готувався, 
хоча знав предмет достеменно. Я назавжди запам’ятав 

Кафедра міжнародного приватного права
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його слова: «До аудиторії викладач не має права за-
йти, не підготувавшись до лекції. В аудиторії сидить 
близько 200 студентів, лекція триває 2 години. Якщо 
вони не отримають на лекції того, на що сподівалися, 
виходить, кожен із них змарнував дві години продук-
тивної праці. Якщо ці години помножити на кількість 
студентів в аудиторії, на одну лекцію викладача ці сту-
денти витрачають 400 людиногодин. Це й буде вимір 
моральної та матеріальної шкоди, яку викладач запо-
діяв студентам. За це необхідно понести відповідаль-
ність!» Цей принцип свого часу втримав мене від при-
пинення викладацької діяльності.

За його переконанням, лекції мали бути своєрідними мо-
носпектаклями. Він уважав, що лектор має бути завжди 
усміхненим і привітним, у жодному випадку не стояти на 
одному місці й не читати текст з папірця. Він був перекона-
ний, що кожна лекція повинна мати свою родзинку. В лекції 
мали бути й цікаві судові справи, й крилаті слова, й витяги 
з літературних творів, які були співзвучними з її темою.

Ще одна особливість Геннадія Костянтиновича, або як 
ми його називали, — Г.К. (не тільки тому, що це перші 



68

літери його імені та по батькові, але й тому, що це була 
абревіатура від «Гражданский кодекс»), полягала в тому, 
що, на відміну від інших викладачів, він не вимагав знати 
напам’ять статті кодексу. Він виходив з такого переко-
нання: «Головне, чого викладач повинен навчити — де 
знайти відповідь на питання. А інше — все надруковано, 
кодекс можна взяти, відкрити й подивитися». Сьогодні 
це, можливо, видається дещо дивним, але я з однокурс-
никами неодноразово приходив до нього додому. Вдома 
за чаєм ми обговорювали приватні та наукові теми. Та 
й не лише ми. Його будинок був «Меккою цивілістики». 
Хто б з науковців не приїжджав з різних куточків СРСР — 
отримував запрошення цивіліста до себе. Відбувалися га-
рячі дискусії з основних актуальних проблем тодішнього 
цивільного права. До таких дискусій він залучав і нас. На-
самперед це була дискусія між цивілістами та господар-
никами з приводу предмета цивільного права.

Дискутував він також особливо. Геннадій Костянтинович 
був прихильником широкої наукової дискусії і вважав, 
що можна дотримуватися діаметрально протилежних 
наукових поглядів і позицій, залишаючись при цьому 
товаришами. Скажімо, він з повагою ставився до людей, 
які відстоювали концепцію господарського права, при 
цьому нищівно критикуючи їх погляди. В  останні дні 
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свого життя, вже перебуваючи в лікарні, він мені сказав: 
«Ми залишаємо у спадок дискусію, яка розпочалась ще 
в 20-ті роки ХХ століття щодо концепції господарського 
права. Я не змінюю своєї позиції і вважаю, що предмет 
цивілістики має бути єдиним, але ви знаєте, що абсолютна 
більшість юристів вже навіть не пам’ятають, через що роз-
почалася «війна». Вже немає за що воювати, а ми продо-
вжуємо це робити. Тому необхідно толерантно і з повагою 
вийти з цієї ситуації. Тут не має бути ворожості, має бути 
аргументована позиція, без образ».

Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Юридичної газети»,  
№ 25 (109), 2007 р.

Спогади В.І.Кисіля про свого Вчителя,  
Г.К. Матвєєва, «Все для юриста»,  

№ 7-8 (74), 2008 р.
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ПРИМЕР ДЛЯ ЮРИСТА. Вот уже несколько часов мыс-
ленно возвращаюсь к печальной новости — ушел из жизни 
Василий Иванович Кисиль. Уже сказано и будет сказано 
много слов о том, какого человека, юриста, ученого, пре-
подавателя мы потеряли. Но никакие слова в полной мере 
не выразят того, каким он был Человеком. Я не встречал 
в своей жизни больше такого соединения интеллекта, 
чуткости и личной скромности.

Он всегда мог найти правильные слова. Однако гово-
рил только тогда, когда спрашивали. И делал это спо-
койно, легко, не навязывая свою точку зрения. Даже 
в своих выступлениях он не настаивал на исключи-
тельности идей и мыслей, а скорее «сам с собой сомне-
вался» и приглашал к диалогу. При этом слушать его 
было не только очень познавательно, но и крайне при-
ятно. Это была речь настоящего украинского интелли-
гента, излучавшая особенный человеческий магнетизм 
и приправленная тонким чувством юмора, а слова его, 
казалось, сошли со страниц украинской классики. Со-
беседник Василия Ивановича также знал, что его дей-
ствительно слушают и слышат. И не просто так, а живо 
и с интересом.

Все это так подкупало, что рядом с ним хотелось стано-
виться лучше. Иной раз, когда стоишь на распутье, зада-

Приклад для юриста 

Спогади  
Олександра Онуфрієнка
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ешься вопросом, как поступил бы в той или другой ситу-
ации Василий Иванович, ведь для многих из нас он был 
и остается моральным мерилом. Более того, именно он 
в первые годы Независимости Украины заговорил о мо-
ральной стороне современной юриспруденции, в част-
ности об адвокатской этике, об образе и  восприятии 
юриста в обществе. В одном из интервью он как-то сказал: 
«Юрист у суспільстві — це певною мірою лікар. До лікарів 
люди йдуть, коли вже мають якусь хворобу. До юристів 
також не ходять просто так. Наша професія в багатьох мо-
ментах є неоднозначною. Ви можете згадати хоча б один 
анекдот, де адвокат був би висвітлений позитивно? Я не 
можу».*

То, что людям юристы не представляются как преем-
ники принципа «право — это искусство добра и спра-
ведливости», его искренне очень беспокоило. Возможно, 
поэтому он так часто напоминал о нем своим студентам. 
Из уст человека, который сам жил, придерживаясь дан-
ного принципа, это всегда звучало крайне убедительно.

Он не был моим преподавателем в формальном смысле 
слова. Но сколько уроков он мне преподал своим пове-
дением! Мы немало встречались с ним и по научным во-
просам, и по практическим. Здесь хочу рассказать только 
о трех встречах, которые произвели на меня колоссальное 
впечатление.

ЗНАКОМСТВО. Сентябрь 1984-го года, я, студент 1-го курса 
юрфака, стою под зданием театра им. И. Франко. Сегодня 
здесь премьера детективной пьесы. Билетов нет вообще. 
Уныло стою у кассы в толпе таких же неудачников. Уже 
дали третий звонок. Собираюсь уходить. И тут ко мне 
подходит очень худощавый мужчина и тихим голосом 

* Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Юридичної газети», № 38 (588), 2017 р.
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спрашивает: «Ну що, немає квитків? А ви ким працю-
єте?» «Студент», — отвечаю. «Ну тоді ходімо, я Вас запро-
шую». Он бесплатно дает мне билет, и мы проходим в пар-
тер! Садимся, и я вижу, что с нами в одном ряду сидит 
наш преподаватель — Рахиль Давыдовна Синельникова 
(потом оказалось, что автор пьесы — ее муж). Проходя 
мимо, здороваюсь (хотя она меня, конечно, и не знает). 

В офісі юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», 2015 р.
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Худощавый мужчина удивленно спрашивает: «А звідки 
Ви знаєте Рахіль Давидівну?» Отвечаю, что я студент пер-
вого курса юрфака, а она читает у нас лекции. «Ну тоді ще 
більше приємно познайомитися — я Василь Кисіль, ви-
кладаю на факультеті МП». С тех пор, следуя его примеру, 
всю жизнь, когда иду в театр или на концерт, и у меня 
есть лишний билет, подхожу к парню со студенческой 
внешностью и дарю ему этот билет.

ЮРПРЕМИЯ. Много лет назад, когда возникла идея Юри-
дической премии, мне позвонил Юрий Забара и предло-
жил стать членом номинационной комиссии. А премий 
всяких тогда было уже не счесть, не хотелось участво-
вать в сомнительном деле. Я спрашиваю: а кто еще будет 
в комиссии? И услыхав, что Василий Иванович уже дал 
согласие, отбросил всякие сомнения и тут же согласился. 
И вот первое заседание. Василий Иванович в присущей 
ему спокойной манере говорит, что он, наверное, должен 
выйти из комиссии, поскольку фирма ВКП также номи-
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нируется, но как же он будет участвовать в голосовании? 
Мы все в один голос ему в ответ: «Василий Иванович, так 
уже объявлено все, а без Вас премия не будет в глазах 
юристов обладать статусом национальной и т.д.» Решили, 
что если будет номинант от ВКП, то Василий Иванович не 
участвует в голосовании. Он подумал-подумал и говорит: 
«Звичайно, я не повинен голосувати. Але для того, щоб 
я сам був спокійний, при обговоренні номінанта з ВКП 
я взагалі буду виходити з кімнати». И так делал каждый 
раз.

АМБІЦІЯ І АМУНІЦІЯ. Осень 2014-го года. На взлете ре-
форматорской волны «младореформаторы» затеяли кам-
панию по упразднению Хозяйственного кодекса. Не по-
мню уже, в каком зале собрались представители научных 
кругов, судьи, практики. Тема сосуществования ГК и ХК 
достаточно давняя, сложная, требует тщательной про-
работки. Но выступающие на мероприятии достаточно 
молодые инициаторы, сменяя друг друга у микрофона, 
как сговорившись, озвучивали только один тезис: «ХК — 
это продукт исключительно советской эпохи, его нормы — 
это исключительно нормы плановой экономики. И как 
только его упразднят, то тут же наша экономика расцветет 
буйным цветом». И здесь просит слова Василий Ивано-
вич: «Я ніколи не був прихильником ГК. Більше скажу: 
я завжди був проти того, щоб його приймали. Але таку 
проблему одними гаслами не вирішити. Я проти такого 
підходу. Це добре, що у наших молодих колег є амбіція 
удосконалити законодавство. Але треба пам’ятати на-
родну мудрість: до амбіції ще треба амуніції». На этом 
дискуссия сама собой прекратилась.

В завершение хотелось бы сказать, что помимо всех своих 
прекрасных качеств и невероятных талантов, Василий 
Иванович обладал даром визионера. Он смотрел на мир 
в перспективе и видел больше других. Его действия 
были со смыслом и направлены в будущее.
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По сути, он стоял у истоков исторических изменений укра-
инской юриспруденции. Если вернуться на годы назад, 
тогда значимость его поступков не осознавалась в полной 
мере. К примеру, в очень многих юридических фирмах 
есть студенты или бывшие коллеги Василия Иванови ча. 
Он не старался удержать и  ограничить талантливых 
юрис тов в выборе. В свое время он вдохновил и, как го-
ворил Василий Иванович, «буквально виштовхав»* с ВКП 
Алексея Дидковского и Игоря Шевченко, чтобы они осно-
вали собственную фирму, сейчас известную как Asters, 
потому что видел их рост и возможности. Поначалу он 
помогал им найти первых клиентов. Такие его поступки 
стали толчком для развития непосредственно украинских 
юридических компаний, которые смогли в дальнейшем 
успешно конкурировать с иностранными.

Также уже в 90-ые годы Василий Иванович стал говорить 
о необходимости внесения в украинское законодатель-

* Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Strategic Business Review», 2016 р.

«Исторические изменения, 
произошедшие благодаря 

Василию Ивановичу, случились 
без единой слезы на щеке 

невинного ребёнка»
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ство норм о международном частном праве. Несмотря на 
то, что не все сразу восприняли эту идею, долгие годы 
он вместе с другими украинскими учеными продолжал 
об этом рассказывать, участвовал в рабочих группах по 
разработке соответствующих норм, пока эта идея не во-
плотилась в реальность — в Законе Украины «О между-
народном частном праве».

Только лишь с годами более отчетливым становится по-
нимание значимости таких его поступков, слов и идей. 
Это приходит постепенно. Сам Василий Иванович не 
выступал с громкими заявлениями, потому что умел 
ждать. Ждать, когда наступит благоприятное время 
для идеи, когда мысль укоренится и будет воспринята. 
Пусть, наверное, не все всегда получалось в полной мере, 
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как было задумано изначально, но он умел уступать там, 
где это было возможно, ради более высоких намерений 
и  целей. Сейчас, анализируя прошлое, осознаешь: ко 
всем заслугам Василия Ивановича можно добавить то, 
что исто  рические изменения, произошедшие благодаря 
ему, слу чились, как сказал бы Достоевский (к слову, один 
из любимых его писателей), без единой слезы на щеке 
невинного ребёнка, так натурально, будто все это давно 
было с нами и просто стало, по логике вещей, следующим 
шагом. Однако, если бы не он, ничего бы этого не было.

Уверен, что память о Василии Ивановиче сохранит огром-
ное количество юристов. Убежден, что его именем необхо-
димо назвать одну из номинаций для награждения пред-
ставителей этой профессии...
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«Тільки особистість може творити  
особистість, тільки характером  

можна утворити характер»

К. Ушинський

Автора цих рядків з Василем Івановичем Кисілем позна-
йомила наука — юриспруденція. Життя нас звело, коли 
я почала працювати над дисертацією «Спадкування в су-
часному міжнародному приватному праві» та була закрі-
плена на кафедрі міжнародного приватного права Інсти-
туту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Василь Іванович був науковим керівником моєї канди-
датської роботи. З притаманним йому високим професі-
оналізмом він окреслив основні цілі та завдання дисер-
тації. Професор був відповідальним науковим керівником. 
Незважаючи на викладацьку працю та практичну роботу 
в якості старшого партнера юридичної фірми «Василь Кі-
сіль і Партнери», яка займала багато часу, зауваження 
та пропозиції до роботи він писав від руки. Розмірко-
вуючи вголос, він озвучував дискусійні частини роботи, 
говорячи, що «це ваші висновки як автора, і, незважаючи 
на те, що вони дискусійні, — можуть бути правильними». 

«Це ваші висновки як автора,  
і, незважаючи на те, що вони дискусійні, — 
можуть бути правильними». 

Спогади Олександри Олександрівни Кармази
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Тож «останнє слово» в дисертації залишалося за мною. 
Василь Іванович проймався темою кожної статті та тез 
конференцій, допомагав викладати думки таким чином, 
щоб вони були більш зрозумілі читачам.

Мудрість, щирість, наукова гідність, патріотичність науко-
вих позицій, інтелігентність та відкритість були основою 
комунікації Василя Івановича. Скромність, привітна по-
смішка, уважність, м’яка мелодійна українська мова також 
вирізняли його з-поміж інших науковців.
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З Василем Івановичем ми спільно працювали у складі ро-
бочої групи Верховної Ради України над підготовкою про-
єкту Закону «Про міжнародне приватне право» до другого 
читання, 2005 р. Завжди кожну проблемну норму цього 
проєкту Закону він пропускав через себе, розцінював як 
власну і, бувши патріотом України, завжди переймався 
політико-правовими проблемами в державі та життям 
пересічних українців. Пам’ятаю, як він сказав: «Це один 
із  найкращих законів про міжнародне приватне право 
в  Європі».

Дякуючи Василю Івановичу, я відкрила для себе з іншого 
боку міжнародне приватне право та цивільне право. Тож 
сьогодні дискутую з колегами щодо доцільності вклю-
чення колізійних норм міжнародного приватного права 
у Цивільний кодекс України, над новою редакцією якого 
нині працює робоча група.

Ще на початку нашого знайомства я переконалася, що 
Василь Іванович об’єднує навколо себе лише порядних 
і добрих людей, чудових професіоналів і науковців. Для 
багатьох із них, так само, як для мене, Василь Іванович 
став не лише Вчителем, а й Другом.

Я завдячую долі, що звела мене з Василем Івановичем, 
дуже ціную це знайомство та дружбу, його вагомий внесок 
у становлення та формування мене як науковця.

…Багато людей іде у вічність…, у вічність забуття…, але 
є й ті, хто залишається з живими... Василь Іванович буде 
завжди з нами…
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Коментарі Василя Івановича Кисіля до роботи  
Олександри Олександрівни Кармази
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— Доводилося змагатись у судових засіданнях з юристами, 
яких ви навчали в університеті?

— Якось у судовому засіданні сторону опонента представ-
ляв мій учень. Я побачив, що він стушовується, відчуває 
себе не так, якби проти нього стояв сторонній адвокат. Ми 
тоді досягли домовленості й перенесли слухання справи. 
На наступне засідання я вже не ходив. З того часу зробив 
висновок: мій статус викладача дещо тисне. Після цього 
випадку я почав уникати таких змагань.

До суду, де на боці опонента —  
колишній учень

Інтерв’ю В.І. Кисіля  
для «Закон і Бізнес»,  
№ 31 (1121), 2013 р.

Василь Іванович Кисіль 
на святкуванні 25-річчя 

юридичної фірми «Василь 
Кісіль і Партнери», 2017 р.
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Как можно рассказать о человеке? Это сложно, мне так 
кажется. Ведь люди разные, все. Люди меняются. И по-
ступки имеют множество оттенков. Мы можем судить 
всего лишь об одной из ипостасей того или иного чело-
века. Я расскажу о своем видении и о поступках Василия 
Ивановича по отношению ко мне.

Наверное, из сумм всех поступков, всех видов цветов 
и правд и состоит сам человек. Я познакомился с Васи-
лием Ивановичем в 2014-м году, в первый год моего пре-
подавания в Институте международных отношений. В по-
следующие два года я по просьбе Василия Ивановича вел 
семинарские занятия в группах специальности «Между-
народное право» на 3 и 4 курсах. В последующие три года 
семинары вел молодой специалист, который только при-
шел на кафедру международного частного права.

Во-первых, Василий Иванович отличался редким чув-
ством такта и уважения. Более того, профессор в те дни, 
когда были семинарские занятия, всегда приглашал на 
обед и никогда не позволял платить за себя, а платил 
сам, говоря при этом: «Вы молоды! Вам деньги нужнее! 
Я угощаю! Потом заплатите!»

Другим интересным моментом было то, что после пер-
вого занятия в семестре, в котором я вел семинары, Ва-

Розповідь про Василя Івановича Кисіля, 
професора та просто гарну людину

Спогади  
Іллі Новосельцева
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силий Иванович спросил у меня: «Как Вы желаете, чтобы 
я Вам отдал деньги — за каждое занятие отдельно или 
все сразу?» Я ответил: «Давайте все сразу, по оконча-
нии семестра!» Вообще же я не рассчитывал на оплату 
в принципе. Профессор, сам Кисиль Василий Иванович 
попросил именно меня вести семинары за ним и еще го-
тов отдать деньги, свою зарплату, начисляемую ему за эти 
часы. Каково же было мое удивление, когда Василий Ива-
нович выплатил мне деньги за прочитанные (отработан-
ные) часы по «профессорской» ставке, а разница между 
обычной ассистентской и профессорской ставкой была 
больше примерно в 4 раза (может, и больше, я не высчи-
тывал, просто прикинул). С такой честностью и уваже-
нием я редко встречался. Многие меня могут упрекнуть 
в меркантильности воспоминания о Василии Ивановиче, 
но у меня к этому другое отношение, поскольку деньги — 
это есть энергия и некое уважение к твоему труду. Со-
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гласитесь, если ваш труд оценивают низко, всегда стыдно 
и немного противно (потому что ты самому себе кажешься 
меркантильным или злишься на себя, что не согласовал 
или не уточнил цену заранее и прочее).

Безусловно, приятными всегда были и беседы с Василием 
Ивановичем, суждения которого всегда были полны ува-
жения к собеседнику и подчеркнуты искренним к нему 
интересом. Но беседовать всегда легко (не всем, наверное), 
трудно отдать деньги, трудно извиняться, трудно просить. 
Именно такие сложные поступки делают человека — 
человеком, нет, не так, человека — Человеком.

Спасибо Вам, Василий Иванович, за этот пример и науку. 
Когда я приглашаю на свои лекции молодые кадры, теперь 
тоже всегда рассчитываюсь так, как рассчитываются со 
мной. Теперь это и мое Правило тоже.

«Суждения Василия 
Ивановича всегда 
были полны уважения 
к собеседнику 
и подчеркнуты 
искренним к нему 
интересом»



89

Другий курс. Порівняльне цивільне право. Йду на лек-
цію Василя Івановича. Подумки дякую, що чутки, ніби Ва-
силь Іванович уже не викладатиме через стан здоров’я, не 
справдилися.

На одній з перших лекцій, зайшовши в аудиторію, бачу 
нове обличчя. Можливо, «новенький» з іншого вишу чи 
хтось зі старших потрапив до нас з академічної відпустки. 
Подивимося.

Наступної лекції знову бачу цього ж хлопця. Дивно, але 
це єдина пара, на якій я його бачу. На інших заняттях 
в жодній з груп його немає. У двобої моєї сором’язливості 
з внутрішнім Шерлоком Холмсом перемагає останній. За-
ручившись також природньою чарівністю (сором’язливість, 
як ви розумієте, на цей момент вже остаточно зазнала 
фіаско), сідаю поряд і починаю розмову першою.

Дійсно, хлопець виявився не з нашого курсу («Елемен-
тарно, Ватсон!») і навіть не з нашого Інституту міжна-
родних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Переді мною 
сидів Олег Стоєв, старшокурсник з юридичного факуль-
тету (зараз — Інститут права КНУ ім. Тараса Шевченка). 
Обмінялися візитівками. Ну, як обмінялися. Він мені дав 
свою, а я відрекомендувалася й багатозначно кивнула. На 

«Я, сидячи в теплій квартирі  
(майже на печі!), щиро Вам заздрю»

Спогади  
Катерини Міліциної
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жаль, саме в той день залишила свою не існуючу на той 
час візитівку в гуртожитку. Однак гордість моя від того 
сильно не постраждала, бо Василь Іванович нам рекомен-
дував іти працювати на старших курсах, щоб мати певну 
базу, а в мене був тільки початок другого курсу. Після того 
знайомства ми з Олегом на наступних лекціях з ПЦП за-
звичай сиділи поряд. На перерві обмінювалися історіями. 
Також у мене була можливість послухати поради старшого 
колеги.

Усе це дуже добре, але як і чому студент-старшокурсник 
опинився на лекціях в іншого курсу? Звісно, все через Ва-
силя Івановича. Олег приїздив раз на два тижні (за таким 
графіком відбувалися лекції з ПЦП) саме на його лекції! 
Студент мені розповів, що до цього він брав участь у кон-
курсі есе від юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери». 
Фіналістів, авторів найкращих робіт тоді запросили в офіс 
фірми, де Олег особисто познайомився з Василем Івано-
вичем, який запросив його на свої лекції.

Що за конкурс-есе? Чому я вперше про нього чую? Як ви 
розумієте, мій внутрішній Шерлок був вимушений пере-
рвати відпустку й повернутися. Саме він після навчання 
в Інституті повернувся зі мною в гуртожиток, відкрив но-
утбук моїми руками й почав експериментувати з пошуко-
вими запитами. Декілька спроб — і маємо фото з того са-
мого дня. Так, усе це була правда. Бачу на фото учасників 
конкурсу, серед яких також Олег. Кожна робота вивчалася 
членами Стипендіальної комісії конкурсу, до складу якої 
входили Василь Іванович Кисіль, Олег Макаров, Олек-
сандр Мамуня, Тетяна Кудрицька та Андрій Ніколаєнко, 
майже всі з яких також були на фото церемонії нагоро-
дження.

Зараз, коли пишу ці рядки, я знову знайшла цю новину. 
Не без допомоги вже відомого вам внутрішнього друга. 
Тільки зараз я звернула увагу на теми того конкурсу есе. 
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Вони були з права інтелектуальної власності, на якому 
я спеціалізуюся зараз. Ось така іронія долі, але знову по-
вертаємося.

Олег мені розповідав, як він поважає Василя Івановича 
та захоплюється ним. Я йому вірила! Студент-старшо-
курсник, який має ще роботу, іноді не доходить до влас-
них лекцій за розкладом, що вже казати про будь-які 
інші. А в мене ці лекції Василя Івановича, на які з таким 
шаленим ентузіазмом поспішав Олег, були за розкладом! 
І цьому я не вірила! Не вірила своєму щастю! Я з першого 
курсу чекала на лекції Василя Івановича й дуже боя-
лася, що їх не буде, але зустріч з Олегом дозволила на 
все життя закріпитися у моїй свідомості думці, як же 
всім нам, студентам, пощастило!

Лекції Василя Івановича — це завжди була мінівистава. 
Теорію, яку він розповідав, він підкріплював прикладами, 
які запам’ятовувалися на все життя і потім переповіда-
лися поколіннями. Зокрема, так ми запам’ятали, що таке 
шикана (зловживання правом). Василь Іванович розповів 
історію про двох сусідів. Я вже точно не пригадаю всіх 
деталей, але було приблизно так. Сусіди розсварилися. 
Й один з них побудував будинок впритул до меж земель-
ної ділянки, але в той же час у рамках передбачених норм. 
Ту стіну будинку, на яку виходили всі вікна іншого сусіда, 
він пофарбував у чорний колір. Ніби формально нічого 
й не порушив, але ж насолив від душі. Цей сусід подав 
позов проти іншого. Справа тягнулася довго. Заверши-
лося тим, що перший продав будинок одному заможному 
чоловікові, який усе зніс та побудував будинок в іншому 
місці. Таких цікавих прикладів, які назавжди врізалися 
в пам’ять, було дуже багато! Й усі студенти, в тому числі 
ми з Олегом, уважно слухали.

Пройде пара років. Олег вирушає у  подорож на вело-
сипеді зі Львова до Ватикану. Так-так, ви все правильно 



92

прочитали. На велосипеді. Зі Львова. До Ватикану. Якщо 
ви подумаєте, що до цього він займався велоспортом, то 
ні. Забула зазначити ще одну невеличку деталь. Подорож 
розпочинається приблизно на початку листопада. Сказати, 
що вже було прохолодно, — доволі побіжно розкриється 
той факт, що Західна Україна зустріла Олега снігом. Голо-
вна деталь — це була не просто юнацька авантюра. Цією 
подорожжю він розпочав власну благодійну акцію під на-
звою «Bike4good», яка полягала у зборі коштів для львів-
ського навчально-реабілітаційного центру «Джерело». Під 
час своєї поїздки Олег регулярно робив пости, де нагаду-
вав про акцію й розміщував реквізити. Між його постами, 
здавалося, проходила ціла вічність. У цей час внутріш-
ній Шерлок був особливо схвильованим і розгубленим, 

«Лекції Василя 
Івановича — 
це завжди була 
мінівистава»
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оскільки Олег був єдиним першоджерелом новин. Тільки 
він міг надати актуальну інформацію.

Отже, Словаччина, Угорщина, Австрія (через Альпи!), Італія 
і… Так, Ватикан! Майже 3000 км на велосипеді!

28-го грудня, напередодні Нового року, коли Олег виклав 
фото з Риму, його прокоментував сам Василь Іванович: 
«Олег, Ви перевершили мої оптимістичні сподівання!!!))) 
Просто більше, ніж ЧУДОВО!!!) Я, сидячи в теплій квар-
тирі (майже на печі!), щиро Вам заздрю!!! Вітаю Вас з цією 
подією та щира подяка Вашим батькам! Вони знають, за 
що!!!)))»

Олеже, просто знай, що в той момент тобі заздрив не 
тільки Василь Іванович, тобі заздрили всі, хто бачили цей 
коментар!

Пройде ще півтора року. Ми з Владом Главацьким вдруге 
будемо брати участь в національному мут корті з права 
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інтелектуальної власності. Оскільки організатори заохо-
чували проявляти творчість, ми вирішили заховати де-
кілька тузів у рукаві. Підготовка одного з них залежала 
від Василя Івановича, якого ми придумали залучити як 
експерта з питань права. Конкретно наше питання сто-
сувалося міжнародного приватного права. Пам’ятаю, як 
написала Василю Івановичу на пошту, розказала про мут 
корт і всі обставини, запропонувала стати частиною нашої 
невеличкої пригоди. Не була впевнена, що він побачить 
це повідомлення взагалі, але не спробувати теж не могла. 
У цей же день від нього отримую відповідь. Боюсь від-
кривати повідомлення. Наважуюсь, а там: «Так! Я згоден! 
Проте, хотів би, щоб Ви підготували проєкт такого ви-
сновку!)))). І я побачу, чи я Вас чомусь навчив!))). Згода?» 
У цей момент хотілося одночасно повідомити цю новину 
всьому світові й не розповісти нікому, щоб це було на-
шою пригодою та таємницею, про яку поки ніхто не буде 
знати. Перечитала ці рядки зараз знову. Подумки. Його 
голосом. У них я бачу Василя Івановича, який міг одно-
часно підтримати, навіть підживити вогонь твоїх най-
сміливіших ініціатив і виховати в тобі відповідальність 
за свої вчинки.
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Потім я знайомитимусь з людьми, які справлятимуть вра-
ження дуже серйозних, але, почувши, що Василь Іванович 
ще викладає, розпливатимуться в посмішці й говорити-
муть, що заздрять. Потім я дізнаюся про те, як під час 
своєї першої серйозної хвороби Василь Іванович у лікарні 
перечитував роботи студентів. Потім Василя Івановича не 
стане. І настане час цієї книги. Поки буду писати, знову 
й знову ловитиму себе на думці, що якби доля особисто 
не познайомила з Василем Івановичем, було б важко 
повірити, що всі ці історії — правда. А вони були! Й Ва-
силь Іванович був! І  Василь Іванович є! Продовжує 
об’єднувати нас цінностями, які він плекав.
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Нинішньому поколінню студентів, мабуть, важко уявити, як 
завмирало серце, коли ми, студенти-першокурсники відді-
лення міжнародного права факультету міжнародних відно-
син і міжнародного права, вже далекою осінню 1981-го року 
заходили до нашої alma mater — жовтого корпусу Київського 
державного університету імені Тараса Григоровича Шев-
ченка (саме так він тоді називався) на бульварі Тараса Шев-
ченка, 14. Яка блискуча плеяда викладачів зустрічала нас: 
Гліб Миколайович Цвєтков, Ігор Іванович Лукашук, Віктор 
Опанасович Лазня! Вони, які пізнали гіркоту фронтових до-
ріг і пережили лихоліття післявоєнних часів, були викла-
дачами від Бога й щиро піклувалися про нас, хоча ми вва-
жали себе досвідченими та мудрими після служби у лавах 
Радянської армії. Мабуть, вони згадували себе — молодих…

Однак не менш блискучою була й молода наукова парость 
викладачів факультету — А.С. Довгерт, Є.Т. Рулько, Б.І. Ку-
чер і, звичайно ж, завжди стримано-іронічний улюбленець 
студентів Василь Іванович Кисіль. Думаю, мене підтримає 
більшість випускників відділення МП у тому, що повальне 
захоплення міжнародним приватним правом — це за-
слуга, передусім, Василя Івановича Кисіля. Починалося 

«Олександре, якщо Ви після вивчення  
курсу міжнародного сімейного права 
прийняли таке важливе рішення, 
то я у Ваших знаннях не сумніваюсь»

Спогади Олександра Миколайовича Григорова
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це з надзвичайно цікавих, захоплюючих семінарських 
занять з цивільного права та цивільного процесу, які вів 
Василь Іванович. На цих семінарах навіть, м’яко кажучи, 
найменш активні студенти з країн Близького і Середнього 
Сходу горіли бажанням вступити в дискусію з виклада-
чем. І навіть попри те, що я залишився вірним класичній 
спеціалізації «міжнародне публічне право», я не міг не 
потрапити під чари Василя Івановича. Тим паче, що во-
лею долі він зіграв важливу роль у моєму професійному 
й сімейному житті.

Студенти нашого факультету тієї пори пам’ятають, що ми 
навчалися в корпусі в першу зміну, а після нас приходили 
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студенти факультетів романо-германської філології, фі-
лології (на обох навчалися переважно представниці пре-
красної половини людства) та журналістики. Цілком зако-
номірно, що частина моїх однокурсників, у тому числі і я, 
не встояли перед натиском таких неймовірних «небесних 
ластівок».

Отже, четвертий курс, літня сесія. Залишається завер-
шальний іспит — міжнародне сімейне право. І так ста-
лося, що моя академічна група № 2 мала складати його 
24.06.1985 р., а 22.06, по завершенню трьох місяців з дня 
подання заяви (так, панове студенти ХХІ століття, у той 
час держава ретельно регламентувала це питання), ми 
з моєю дружиною Оленою збиралися святкувати наше 
весілля.

Нинішнім студентам варто пояснити, що на той час здача 
іспиту достроково — це навіть «ненаукова» фантастика. 
Тому для вирішення цього питання до деканату дружно 
йдуть старости усіх трьох академгруп — Л.В. Гавва, В.С. По-
пенко, В.Є. Дубровський (до речі, двоє з «високої перего-
вірної групи» в майбутньому Заслужені юристи України). 
Головна надія на успіх — це те, що заступником декана 
по відділенню МП був Василь Іванович Кисіль. Моє схви-
льоване очікування добігає кінця: в оточенні «прохачів» 
з’яв ля ється струнка фігура Василя Івановича. Як завжди, 
добра посмішка й підсумок: «Олександре, якщо Ви після 
вивчення курсу міжнародного сімейного права прийняли 
таке важливе рішення, то я у Ваших знаннях не сумні-
ваюсь».

Ось і бажаний подарунок — у п’ятницю, 21.06, я з «бігунком» 
з’являюся на іспит разом із першою академгрупою. Зви-
чайна процедура — білет, екзаменаційні питання й вердикт 
екзаменатора професора Г.К. Дмитрієвої: «Третє питання 
можна було б краще. Як мене проінформували, Ви є учас-
ником якоїсь офіційної церемонії. На жаль, «лише чотири».
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Як претендент на «червоний» диплом, я не погоджуюсь, 
прошу дозволу повторити спробу вже разом зі своєю гру-
пою й отримую його.

Далі було українське весілля в селі під Києвом, де родичі 
моєї дружини зміцнили «радянський інтернаціоналізм», 
швидко налагодивши дружні стосунки з моїми однокурс-
никами з країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близь-
кого Сходу, які із задоволенням вживали самогон (і це під 
час кампанії М.С. Горбачова по боротьбі з пияцтвом) та 
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різні кулінарні витребеньки, співали українських пісень, 
а потім штурмували рейсовий автобус під гаслом «На Ло-
моносова!» Отже, було весело.

У понеділок, 24.06, поголений і при повному параді (кос-
тюм, краватка) я впевнено йду до екзаменаційної аудиторії. 
На другому поверсі бачу, як до мене наближається ціла де-
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легація — професор Г.К. Дмитрієва, В.І. Кисіль та методист 
відділення О.П. Дацюк. Впадаю в ступор. Першим починає 
Василь Іванович: «Олександре, сталося прикре непоро-
зуміння. Ваш статус нареченого чомусь було змінено на 
статус свідка. Це моя провина, однак…» Його перериває 
Г.К. Дмитрієва: «Це моя помилка. Вини Василя Івановича 
тут нема. Ми Вас вітаємо. У Вас «відмінно». Повертайтесь 
до дружини. Щастя Вам».

Лише маленький комічний епізод. Але ще довго при зу-
стрічі Василь Іванович з посмішкою згадував цей, за його 
визначенням, «прокол».

Доля й пізніше подарувала мені чудову можливість спіл-
кування з Василем Івановичем Кисілем у рамках викла-
дацької діяльності та адвокатської практики, а його по-
ради були й залишаються безцінними. Людина живе доти, 
поки її пам’ятають, тож у моїй пам’яті Василь Іванович 
Кисіль назавжди залишиться ЛЮДИНОЮ й УЧИТЕЛЕМ.
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З Василем Івановичем ми познайомились ще в далекому 
1975-му році під час нашого навчання на факультеті між-
народних відносин і  міжнародного права Київського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка й протягом 
усіх наступних років наші дружні стосунки продовжува-
лися як студент (я) і викладач (В.І.), як колеги в юридичній 
практиці з початку 90-х років, коли були засновані наші 
юридичні компанії: «Василь Кісіль і Партнери» (1992 р.) та 
«Юридичне бюро Рижого» (1991 р.), що часто співпрацю-
вали в різних українських і закордонних кейсах наших клі-
єнтів (зокрема: судові справи на Кіпрі та щодо катастрофи 
літака Як-42 авіакомпанії «Аеросвіт» в Салоніках та інші), 
а також ділилися набутим взаємним досвідом юридичної 
практики та сприяли її розбудові в Україні.

Я, як і дуже велика плеяда студентства, з великою вдяч-
ністю згадую свого вчителя, професійного наставника 
й колегу. Наведу один із прикладів методики викладаць-
кої практики Василя Івановича, яким я часто користу-
юся у своїй викладацькій практиці в різних ЗВО України. 
Василь Іванович, бувши в 1977-му році вже асистентом 
кафедри міжнародного приватного права, яку очолював 
професор Г.К. Матвєєв, був моїм викладачем — вів, зо-
крема, дуже фахово семінарські заняття з сімейного права, 
ілюструючи сімейні правовідносини цікавими й неорди-

НЕЖДАЛ ЛАДЖЕН

Спогади 
Володимира Івановича Рижого
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нарними прикладами. Вони викликали у студентів, осо-
бливо в іноземних, велику увагу і зацікавленість сімейним 
правом.

Пригадую його розповідь про батька, який прийшов до 
Органу реєстрації актів громадського стану (РАГС) з ме-
тою зареєструвати свою доньку на ім’я «ЛАДЖЕН», але 
працівниця установи декілька раз відмовляла батьку ре-
єструвати ім’я доньки «ЛАДЖЕН», посилаючись на не-
зрозуміле й навіть іноземне походження імені, але батько 
наполягав саме на такому імені. Врешті-решт працівниця 
РАГСу пішла назустріч наполегливості батька, але лише 
за умови, що він пояснить, чому він наполягає саме на 
такому імені. На що батько щиро відповів, що це цілком 
просто й зрозуміло, якщо буде ваша ласка, прочитайте 
це ім’я у зворотному порядку, а саме: «НЕЖДАЛ!» Тобто 
батько чекав на сина, а народилася донька! Таким чином, 
я завдяки Василю Івановичу з’ясував для себе й зробив 
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висновок, що викладацька практика повинна бути «жи-
вою», пов’язаною максимально з життям і практичною 
діяльністю людини, держави тощо. Тільки в такому разі 
можна бути впевненим, що теоретичне надбання буде 
втілене в практичному житті.

Василь Іванович був фаховим викладачем, талановитим 
ученим, видатним юристом у багатьох галузях права, до-
свід якого було втілено в багатьох нормативних докумен-
тах України, в забезпеченні захисту прав та інтересів гро-
мадян, юридичних осіб і держави України. Його я буду 
пам’ятати з великою вдячністю й повагою як людину, яка 
є гордістю України.
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— Ви займаєтеся правом більше 35 років (якщо рахувати 
й студентські роки). Який найбільший урок ви винесли 
з «життя у праві»?

— Ви знаєте, в мене був такий випадок у житті, пов’язаний 
із викладацькою діяльністю. Мене на іспиті попросили 
поставити оцінку одному студенту. Причому просила лю-
дина, якій я не міг відмовити. Я не знаю чому, але я все 
ж утримався від такої дії. За кілька днів мені стало відомо, 
що цього студента на іспиті не було, він уже три дні пере-
буває в СІЗО. Саме тоді я зрозумів, що добро є добром, але 
іноді й Бог утримує від подібних вчинків.

Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Юридичної газети»,  
№ 25 (109), 2007 р.

Добро є добром, але іноді й Бог утримує 
від подібних вчинків
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Неймовірно важко поєднати в одне ціле чотири слова: 
«Василь Кисіль» та «In Memoriam».

Здається, що пан Василь був завжди. Й завжди так буде.

Не сталося. Ми — сиротини.

Зненацька нам сповістили, що Василя Івановича вже 
більше з нами не буде. Не чекайте й не сподівайтеся. Ві-
дійшов у вирій…

Намагаєшся зазирнути в минуле і розумієш, що не маєш 
перед собою лінійності виміру стосунків. Залишилася 
лише мозаїка вражень. З них складається пам’ять. Віднині 
лише вона з нами…

Образ

Четвертий курс, початок семестру. Перша лекція з порів-
няльного сімейного права. Має бути ще тою нудотою…

Відчиняються двері й неквапом до зали заходить лектор. 
Сухорлявий. Достоту молодий. Знайомиться. Починає.

Залишилася лише мозаїка вражень.  
З них складається пам’ять

Спогади 
Олександра Мартиненка
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Через пів години розумієш, що порівняльне сімейне право 
буде твоїм предметом. У низці улюблених. Jus soli та jus 
sanguinis. Шлюб світський, церковний та традиційний. 
Конкубінат. Шлюбний вік. Усиновлення, опіка та піклу-
вання. Різниця між відносинами спорідненості та своя-
цтва. Твоя жінка — то не твій родич (вау!!!); вона тобі лише 
свояк! Так само, як і всі її родичі. І навпаки.

Гумор

Тема — встановлення батьківства. Казус — наш громадя-
нин скочив у гречку з громадянкою Фінляндії. Та наро-
дила дитину, а тоді подала в суд проти нашого небораки, 
вимагаючи визнання батьківства. А наш приносить у суд 
довідку від лікарів про те, що він уже років із 15 як імпо-
тент (казус трапився ще до створення Віагри).

Василь Іванович пояснює, що імпотент — це тоді, коли 
«ока відіт, а зуп нє ймьот» (викладання було московською). 
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І додає: «Арабскіє студєнти мєня понялі правільна!» (араб-
ською «зуб» — це той самий інструмент, що конче потрібен 
для виробництва дітлахів природнім способом). Арабська 
частина аудиторії залізає попід столи від реготу. Решта — 
переглядаються.

Прецеденти

Предмет ми долали через систему прецедентів. Це важ ко 
собі уявити в  колишньому СРСР. Але Василь Іванович 
спро мігся.

У  нього на лекціях ми дізналися про хлопа тридцяти 
шести років, що вирішив усиновити чоловіка власної ма-
тері (вісімдесят шість років, другий чоловік матері), і що 
з того сталося (мотив — питання спадщини; батько дитини 
потрапляє до першої черги спадкоємців).

«Здається, що пан Василь 
був завжди. Й завжди  
так буде»
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А також — про правничий «головняк», який тодішня ра-
дянська влада отримала під час візиту котрогось із араб-
ських емірів, коли той вирішив узяти з собою всіх своїх 
жінок, а одній із них закортіло тут навчатися.

Дізналися про суперечки двох держав стосовно громадян-
ства певної особи, що були пов’язані з різними правними 
підходами до вирішення питання набуття громадянства 
при народженні — чи то внаслідок права ґрунту, чи то 
внаслідок права крові. Й про те, як вдало та особа ско-
ристалася суперечностями у правничому регулюванні 
двох держав.

Внесок

Василь Іванович та цивілістика. Зв’язок нерозривний. Як 
тепер з’ясувалося — вже довічний…

Небагато згадаємо законів з новітньої української іс-
торії в царині цивілістики, де б не відчувалася рука 
пана Василя.

Безумовно, він був ключовою частиною золотої плеяди 
сучасної української цивілістичної школи. На палітурках 
ім’ям не виблискував, але сутність своїх частин тої скелі 
лупав до останнього.

Особистість

Хтось, може, ліпше скаже про його особистість. Але мені за-
пали в па м’ять ось ці два епізоди. Як на мене, вони можуть 
ліпше за розлогі тексти розповісти про його особистість.

Випадково надибав на Василя Івановича на летовищі (зда-
ється, у Борисполі). Сидимо, розмовляємо. Питаю, куди 
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летить. Каже, що в Будапешт, в особистих справах. Гово-
рить про жінку-угорку, вона там живе та працює. Питаю: 
«То чого ж вам якось не поєднатися десь: або там, або 
тут?» Василь Іванович сумно дивиться на мене та й каже: 
«Ні, моє місце тут, там мені життя не буде. А їй — навпаки». 
Питаю: «Що ж тоді далі?» А він: «Ось так і будемо жити — 
то вона до мене в гості їздитиме, то я до неї».

Були часи, досіпувався я частенько до Василя Івановича 
з приводу тлумачення якихось нових законів, до яких, на 
мою думку, він був прямо причетний. І коли я доводив 
пану Василеві недолугість якоїсь норми, або якесь «недо-
мудрення» законодавця, Василь Іванович завжди говорив 
мені одну й ту саму фразу: «От, бачите, Олександре, ніхто 
ж тоді, коли писали цей закон, не думав так, як Ви ду-
маєте зараз!»
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Біль

Можна багато ще чого сказати та згадати. Щось важливе 
може сплинути з часом.

Але наразі маємо лише непоправну втрату. Душу засте-
лила порожнеча. У серці — біль.

Пан Василь відійшов у засвіти.

Відчуваю, це — якась наруга над усіма нами.

Даруйте, пане Василю!

Не вберегли!..

Dead Lawyers Society. Василь Іванович Кисіль.  
Більше не з нами. Зібрали про нього 
тисячу історій. 2019 р.



112

Он был человеком с отменным чувством юмора и отлич-
ным преподавателем. В наши годы учебы было заве-
дено отмечать присутствующих на лекциях. Он никогда 
этого не делал, но у него всегда была забита аудитория.

На одном из курсов его пару по гражданскому праву по-
ставили нулевой. На первой же лекции он сказал, что сам 
об этом попросил в деканате, так как совмещает препода-
вание с практикой. Но при этом заметил: «Якщо ви вранці 
прокинетесь, щоб іти на мою пару, але будете хотіти 
спати, то Ви собі спіть».

Он не делал замечаний. Как-то посреди лекции две од-
нокурсницы вышли покурить. Когда за ними закрылась 
дверь, Василий Иванович сказал: «Хіба можна порівняти 
те, що я вам розповідаю про Цивільний кодекс, з тим, 
що зараз Ганна розкаже Христі в туалеті про Петра?»

После окончания вуза мы пришли с Бондаревым пого-
ворить о написании и защите у него кандидатских. Он 
встречал нас словами: «Кофе, чай или Вы сразу хотите 
коньяк?» Тогда же мы ему рассказали, что собираемся 
сдавать экзамены на адвоката. Дабы поддержать нас, Ва-
силий Иванович позвонил кому-то в коллегию с просьбой 
«присмотреться к молодым дарованиям».

«Зате тепер я точно впевнений,  
що Ви знаєте Цивільний кодекс  
краще за всіх в Баку»

Спогади Сергія Шкляра
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На CIS legal counsel в  Баку познакомился с  коллегой, 
который в конце 80-х заканчивал КИМО (звали, по-моему, 
Эльчин Мамедов). Вечером за ужином он рассказал, что 
сдавал какой-то зачет Василию Ивановичу огромное ко-
личество раз (около 15). Наконец, успешно сдав его с N-ой 
попытки, задал ему вопрос: «Василий Иванович, нельзя ли 
было мне сдать хотя бы с 8-й попытки, а не с 15?» На что, 
с его слов, Кисиль ответил: «Зато теперь я точно уверен, 
что Вы знаете Гражданский кодекс лучше всех в Баку».

А еще вспомнил такую смешную историю. Как-то на паре 
кто-то спросил у Василия Ивановича, круглым ли он был 
отличником в свое время. Он ответил, что нет, и добавил: 
«Я взагалі вважаю, що якщо людина вчиться на самісінькі 
п’ятірки, її треба показати психіатру». Но не подумайте, 
что он хотел кого-то обидеть или задеть чьи-то чувства. 
Его посыл был в том, что нельзя одинаково хорошо знать 
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все предметы. Кроме того, студенческие годы — самые 
лучшие. Они не только для того, чтобы грызть гранит на-
уки. Так что если где-то что-то недоучил и получил 4, а не 
5 — это нормально.

Dead Lawyers Society. Василь Іванович Кисіль. 
Більше не з нами. Зібрали про нього тисячу 
історій. 2019 р.
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Вчера мне было очень грустно. И погода тоже грустила.

Но сегодня, несмотря на вроде бы очень печальное со-
бытие, мне было… не то, чтобы радостно, но я однозначно 
чувствовала гордость и восхищение.

Теплый, солнечный, спокойный день. Море людей, море 
цветов, море слез и великолепнейших слов о Человеке-Ле-
генде. Василий Иванович Кисиль — действительно Легенда.

Как же было приятно слышать о всех его достижениях, 
а  главное  — о  том, каким он был человеком. Добрым 
и справедливым — это по умолчанию. Но еще порядоч-
ным, духовным, толерантным, уважающих всех людей без 
исключений, по-особенному относился к студентам, ведь 
на его лекции ходили все: и даже выпускники, и даже за-
ядлые прогульщики.

Он одним из первых (если не самый первый) стал под-
ключать практику к теории и понимал важность быть 
практикующим преподавателем. И стажироваться в его 
компании мечтали, наверное, все студенты-МП-шники.

Так приятно было слышать слова от директора, ректора, 
коллег и  друзей Василия Ивановича, преподавателей 
и выпускников, даже его однокурсников!

Адже так важливо – знайти справу 
свого життя, і щоб вона тривала 
значно довше цього життя...

Спогади Дарини Кирилко
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Оказывается, в студенческие годы он просыпался (и вся 
комната его друзей в общежитии) под гимн. Он был патри-
отом — своего дела, своего Университета, своей Украины.

А еще он очень увлекался искусством и образовывал всех 
на своём курсе. То они в театр сходили, то он читал им 
поэзию или рассказывал о картинах...

Очень понравились слова Оксаночки Матияш. Масштабы 
его личности просто неоценимы! Студенты собирались 
вокруг него после каждой лекции, чтобы быть ближе к та-
кой личности, прикоснуться к живой легенде. Очень жаль, 
что я не воспользовалась такой возможностью.

Удивительный человек. Артур Савастеев рассказал, что 
как-то его видели в кафе с кофе и какой-то книгой, и он 
действительно смеялся. Оказалось, это был француз-
ский семейный кодекс, он читал его на языке ориги-
нала и веселился.

Как сказал Владимир Огрызко: «Коли хлопці плачуть — 
це означає, що ми прощаємося з героєм». Это правда, он 
был героем.
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Конечно же, грустно, что все закончилось в  возрасте 
70 лет, и последние его дни были отягощены болезнью. 
Он мог бы еще научить сотни студентов, издать много 
трудов и вдохновить огромное количество людей.

Меня переполняло чувство гордости! За то, КАК чело-
век прожил свою жизнь! О нем говорят с таким трепетом, 
плачут все! Его благодарят, его вспоминают и будут вспо-
минать поколения... Он повлиял на жизни многих своих 
учеников, на состояние и кафедры, и специальности, и на-
уки в целом во всей стране!

Я бы очень хотела прожить свою жизнь именно так. И что бы 
меня провожали именно так — с такими эмо циями...

Ведь так важно — найти дело своей жизни, и чтобы оно 
длилось намного дольше этой жизни...

Царство Небесное… Вечная память...

Допис з особистої сторінки Дарини Кирилко  
у Facebook, 09.08.2019
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Коли згадую Василя Івановича, перед очима постає усміх-
нений чоловік, очі якого сяють добротою й мудрістю. Це 
була людина, яка надзвичайно глибоко розуміла право, 
його призначення та значення для держави й суспільства. 
Це була людина, якій Бог дав здатність і можливість 
ділитись своїм розумінням права, навчаючи інших.

Незважаючи на те, що я теж був студентом Василя Івано-
вича, мої спогади про нього здебільшого пов’язані з ро-
ботою.

Одного разу, коли я працював у телекомунікаційній ком-
панії, яка була клієнтом Василя Івановича, я прийшов до 
професора на зустріч із запитом на консультацію зі склад-
ного питання. Як завжди, в мене була своя позиція з цього 
приводу. Більше того, я мав декілька пропозицій, як про-
тлумачити норми закону, щоб можна було зробити те, 
що хотіла компанія. Василь Іванович запитав спершу, що 
я думаю. Я активно, захоплено почав пояснювати свої ідеї. 
Василь Іванович послухав, витримав паузу, уважно поди-
вився на мене, далі піднявся з крісла, підійшов до книж-
кової полиці й узяв збірник законів. Розкривши збірник 
на потрібній сторінці, знову подивився на мене й промо-
вив: «Давайте звернемо увагу на принципи, які закладені 
в основу закону». Почав говорити, зокрема, про те, що мав 

«Давайте звернемо увагу на принципи, 
які закладені в основу закону»

Спогади 
Ярослава Теклюка
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законодавець на увазі, з чого виходив, якою є державна 
політика в цій сфері тощо.

Результатом цієї розмови було те, що я запропонував по-
думати над своїми ідеями, повернувшись через декілька 
днів. Але ефект від неї був значно більший. Це була одна 
з розмов, яка навчила мене завжди максимально гли-
боко аналізувати будь-яку ситуацію та правове регулю-
вання, повсякчас виходити з принципів, які закладені 
в основу того чи іншого нормативного акту або регу-
лювання.

Спочивайте з миром, Василю Івановичу!

«Коли згадую 
Василя Івановича, 

перед очима 
постає усміхнений 

чоловік, очі якого 
сяють добротою 

й мудрістю»
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Ви завжди були тим, на кого ми рівнялися.
Ви завжди були тим, кому всі щиро посміхалися.

Ваша мудрість, благородність і високі моральні цінності
Будуть слугувати нам взірцем видатної особистості.

Оксана Матіяш.  
Пам’яті Василя Івановича Кисіля
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Щира посмішка, світла аура й натхнення…
Ось яка Ви для нас Людина, Людина — Легенда!

Завжди будуть у пам’яті Ваші прекрасні лекції,
Бо для нас вони відкрили безмежні простори правничої 
професії.

Ваш талант, сила духу й життєва наснага —
Це лиш кілька причин, які заслуговують на величезну 
 повагу.

Ваша праця, доробок і життєва позиція
Будуть жити у пам’яті тих, кому пощастило з Вами зу-
стрітися...

Вірш з особистої сторінки Оксани Матіяш  
у Facebook, 08.08.2019
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Пішов з життя мій Учитель — Василь Іванович Кисіль… 
Пізно ввечері повернувся з роботи, сів на кухні і в розпачі 
осягнув, що його більше немає серед нас. Відразу перед 
очима промайнули спогади, пов’язані з видатним правни-
ком і педагогом.

2 курс. Початок вересня. Має бути перша пара з Василем 
Івановичем з цивільного права. Ми з друзями заходимо 
в аудиторію, а там налаштовують камеру — сказали, що 
будуть знімати відеоролик за участю професора. Ось за-
ходить сам Василь Іванович. Оглянув нас, по-доброму 
усміхнувся й почав говорити. Не читати лекцію, не на-
диктовувати, а говорити з нами, як з рівними, про право та 
його місце в житті людини. В кінці лекції Василь Іванович 
написав на дошці: «Lex est ars boni et aequi» — «Право — 
це мистецтво добра та справедливості». Він попросив 
запам’ятати ці слова, навіть якщо ми в майбутньому не 
будемо працювати юристами. Я запам’ятав.

2 курс. Зима. Остання лекція Василя Івановича перед іс-
питом. Усі хвилюються — в якій формі буде іспит, що готу-
вати. Василь Іванович заходить в аудиторію, відчуває наше 
напруження й говорить: «Мені тут на кафедрі сказали, що 
я не маю права приймати у вас іспит усно, бо зараз по-
винна бути письмова відповідь на білет під кожен запис 

Я запам’ятав

Спогади  
Анатолія Пашинського
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у відомості». А потім, як завжди, легко посміхнувся й каже: 
«Але ж у нас в Україні, як відомо, право не працює. Тому 
іспит буде усним».

Це, напевно, був іспит, до якого я готувався більше за всі 
інші. Добре пам’ятаю, що Василь Іванович питав мене про 
позовну давність. А в кінці іспиту каже: «Ви плануєте на 
публічне або на приватне право в майбутньому?» Я відпо-
вів, що ще точно не знаю. Василь Іванович подивився на 
мене: «Якщо надумаєте на спеціалізацію приватного, при-
ходьте до нас на фірму після 3-го курсу на стажування». 
Я тоді навіть не підозрював, що цей момент стане одним 
з найбільш визначальних у моєму житті.

5 курс. Я вже деякий час працюю в компанії Василя Івано-
вича. Складний робочий проєкт, пов’язаний з тлумаченням 
пункту кредитного договору за англійським правом. Про-
аналізувавши питання, партнери вирішили порадитись 
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з Василем Івановичем. Ми сіли у нього в кабінеті, мене 
попросили доповісти про результати. Я трохи хвилювався, 
бо перший раз доповідав Василю Івановичу з робочого 
питання. Василь Іванович, як завжди, уважно вислухав 
і потім за кілька хвилин на прикладі детально пояснив 
нам суть. Пізніше в коридорі зустрів мене й говорить: «Не 
переживайте, ви все сказали абсолютно правильно. Дові-
ряйте собі». Я це запам’ятав.

Десь пів року тому. Моя остання зустріч з Василем Іва-
новичем. Вхід в його кабінет на фірмі знаходиться біля 
мого робочого місця, тому я завжди бачив його, коли він 
приходив на роботу. В той день Василь Іванович прийшов 
ранком і десь о 16:00 почав виходити з кабінету, щоб іти 
додому. Зачиняє двері й так по-доброму говорить мені та 
моєму колезі: «Ви, напевно, заздрите мені. Оце вже 16:00, 
я йду, а вам ще довго сидіти». Ми усміхаємось: «Та що Ви, 
Василю Івановичу, все добре». А він: «Нічого, хлопці, все 
попереду». Це я теж запам’ятав.
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З усіх численних інтерв’ю та статей Василя Івановича 
я часто згадую його правила життя, опубліковані рік тому 
в «Українському юристі». За канонами оформлення правил 
життя кореспондент зазвичай пропонує початок фрази, 
а видатна людина сама має її закінчити. Там була фраза 
Василя Івановича: «Якби я не став відомим юристом, я … 
став би юристом». Для Василя Івановича визнання та по-
пулярність, які він заслужено мав, завжди були друго-
рядними. На першому місці завжди стояла щира любов 
до права, колег і студентів. Він надихав усіх навколо 
своєю відданістю справі, мудрістю та добротою. Й за-
вжди нагадував, що юристу треба боротись не лише за 
справедливість, а й за добро.

Вічна пам’ять Учителю...

Допис з особистої сторінки  
Анатолія Пашинського у Facebook, 08.08.2019
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Можна сказати, що мій вибір визначили удача та ви-
падковість. Ще школярем на дідовому горищі я якось 
знайшов пошарпану стару книжку російського фахівця 
з цивільного права Габріеля Шершеневича «Історія фі-
лософії права». У цій книзі не було ні першої сторінки, ні 
палітурки. Ніхто й гадки не мав, як вона туди потрапила. 
Я читав і перечитував цю книжку, майже нічого не розу-
міючи, але маючи стійке переконання, що мені це цікаво. 
З часом я зрозумів, що йшлося про невідому для мене 
науку юриспруденцію. А вже пізніше переконався, що ця 
історія суттєво вплинула на мій життєвий вибір.

Дитинство моє пройшло в селі Григорівка на Київщині. 
Коли по закінченні середньої школи постало питання ви-
бору, я, скажу відверто, не зовсім за власним бажанням 
обрав технічний заклад. Відповідно мій перший фах — 
радіоелектроніка. Чесно кажучи, на радіоелектроніці 
я не розумівся ані тоді, ані тепер, оскільки ніколи не мав 
до цього хисту. Тому після служби в армії питання ви-
бору професії постало знову. А коли випадково прочитав 
у газеті про те, що у Київському національному універ-
ситеті ім. Тараса Шевченка відновлюється спеціальність 
«Міжнародні відносини-міжнародне право», не вагаю-
чись, вирішив вступати. Так я почав вивчати міжнародне  
право.

Шлях в юриспруденцію — погляд назад

Кисіль v Кісіль
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Швидко пролетіли студентські роки, і в 1976-му році по-
стало питання працевлаштування. Оскільки по закінченні 
вишу мене рекомендували в аспірантуру, я вважав, що 
зможу одразу зайнятися науково-дослідною правничою 
діяльністю. Проте не так склалося, як гадалося. До аспі-
рантури мене не взяли, однак я отримав посаду стажиста-
викладача. Цьому я завдячую професору Геннадію Матвє-
єву, нашому викладачеві курсу міжнародного приватного 
та міжнародного сімейного права. Саме з того часу вся 
моя трудова діяльність була й залишається пов’язаною 
з Київським університетом: спочатку з факультетом між-
народних відносин і міжнародного права, а згодом з Ін-
ститутом міжнародних відносин.

Професора Матвєєва я вважаю своїм учителем і настав-
ником. Я надзвичайно йому зобов’язаний у своєму профе-
сійному становленні. Геннадій Костянтинович — людина 
неординарна, непроста, але справедлива — зробив для 
мене надзвичайно багато, підтримував у найважчі часи. 
Принагідно хочу згадати ще одну людину — декана фа-
культету міжнародних відносин Гліба Цвєткова, підтримку 
якого я, молодий викладач факультету, також відчув. Такі 
люди — це приклад наставників, які поєднували свої про-
фесійні вміння з людськими якостями.

Саме під керівництвом професора Матвєєва, не закін-
чуючи аспірантури, я  захистив кандидатську дисерта-
цію, а потім, уже значно пізніше, в часи Незалежності, — 
докторську. З університетом моя доля пов’язана й тепер: 
викладаю курси міжнародного приватного й цивільного 
порівняльного права.

Уже пізніше я, паралельно з викладацькою роботою, яку 
здійснюю по сьогоднішній день, зайнявся тим, що в наш 
час називають адвокатською діяльністю або практичною 
юриспруденцією.
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Ідея створити компанію, яка перетворилася на сучасну 
юридичну фірму «Василь Кісіль і Партнери», належала 
не мені, а моїм студентам. Це почалося 1985-го року, коли 
відбувалися кардинальні зміни в суспільно-політичному 
житті країни, ініційовані тодішнім генеральним секре-
тарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим — дуже сміливою 
людиною, яка, як на мене, сприяла пришвидшенню здо-
буття Україною Незалежності.

Перебудова та гласність відкрили можливості для виходу 
на зовнішній ринок, що до того часу було неможливим 
і лишалося виключно монополією зовнішторгів. Уявіть 
собі, що в той час вийшла спеціальна постанова Ради Мі-
ністрів СРСР про зовнішньоекономічну діяльність деяких 
підприємств. Згідно з цією постановою декілька підпри-
ємств України отримали право виходу на зовнішній ринок. 
Одночасно було прийнято ще одне рішення про створення 
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спільних підприємств з іноземними учасниками. Ми — ви-
кладачі й студенти — виявилися людьми, які тоді хоч щось 
у цьому розуміли. Інших фахівців просто не було.

У той час я читав на факультеті курс цивільного і порів-
няльного права — дисципліну, яка тлумачить системи 
радянського, французького, німецького, англійського та 
американського права. А також курс міжнародного при-
ватного права, яке регулює будь-які цивільні відносини, 
але за участі іноземців. Це був єдиний ВНЗ України, де ви-
кладали не звичайне цивільне право, а порівняльне. Саме 
тут відкривалися можливості для того, щоб вітчизняні 
підприємства мали бізнесові стосунки з іноземними, коли 
останні почали цікавитися нами.

Саме тоді у країні почалася кампанія зі створення коопе-
ративів. Саме тоді у моїх студентів, які відвідували гурток 
міжнародного приватного права, з’явилася ідея організу-

Василь Іванович Кисіль,  
2007 р.



130

вати кооператив. Це був виклик і мені, адже я читав у їхніх 
очах: «Те, що ти тут викладаєш з-за кафедри, — дуже 
добре, але чи зможемо ми все це реалізувати на прак-
тиці?»

Отже, шестеро студентів третього та четвертого курсів 
та сьомий викладач наприкінці 1986-го року організували 
студентський кооператив. Отже, спочатку ми були скла-
довою частиною студентського кооперативу Київського 
національного університету, а потім виділилися в окрему 
юридичну особу під назвою «Юрзовнішсервіс».

У той час була можливість створити фірму без копійки 
капіталу. Яким було місце нашої дислокації? Це була ка-
федра міжнародного права «жовтого» корпусу нині Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, де не було нічого, крім одного телефона. Але оцей 
запал, ідея студентів — це те, що породило початок 
цього бізнесу. Саме вони втягнули мене в цю авантюру. 
Спочатку було дуже важко, доводилося багато працювати. 
Але я  зовсім не шкодую, бо якби цього не зробив, розчару-
вав би їх.

Як кооператив, ми проіснували до того моменту, поки не 
з’явилося законодавство, яке надало можливість перейти 
в іншу форму. Нею стало товариство з обмеженою відпо-
відальністю, але вже з новою назвою.

Мене також часто запитують з приводу нинішньої назви. 
Чому ми вирішили її змінити? «Юрзовнішсервіс» складно 
вимовити. Я пам’ятаю зустріч з одним американським 
бізнесменом, який сюди приїхав. Він сказав: «Ви якось 
трохи змініть назву, бо я за три вдихи не можу її виго-
ворити». Потім хлопці десь вичитали, що існують фірми, 
в яких є імена. У той час тут уже був Baker McKenzie. Так 
ми почали діяти у формі товариства з обмеженою відпо-
відальністю.
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Таким чином, під впливом практики англосаксонської 
системи та відповідно до їхніх традицій ми назвали фірму 
«Василь Кісіль і Партнери». Я досі пам’ятаю той день, коли 
двоє з моїх тодішніх партнерів запропонували саме так 
назвати фірму. А ще пам’ятаю чиновника, який реєстру-
вав фірму в колишньому Московському районі Києва 
й не володів українською мовою. Тому моє прізвище Ки-
сіль в установчих документах написано з помилкою — 
Кісіль. Тому й маємо розбіжність у написанні прізвища. 
Така невідповідність стала своєрідним анекдотичним 
випадком, але бізнесу не заважає. До речі, цю помилку 
я виявив приблизно через пів року чи навіть рік після від-
криття фірми, до цього часу особливої уваги не звертав.

Потім відбулась ще одна трансформація (тоді, коли було 
прийнято законодавство про адвокатуру). З тією метою, 
щоб повністю відповідати формі та змісту своєї діяльності, 
ми ще раз перереєструвалися вже в юридичну особу, яка 
сьогодні відома під назвою «адвокатське об’єднання».
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Таким чином, я вам відверто скажу, абсолютно об’єктивно 
й чесно. Ініціатором того, чого мені багато приписують, — 
створення фірми, був не я. Головною рушійною силою 
цього проєкту були студенти. Та все ж на початку мені 
було дуже важко. Мої колеги вважали за потрібне всю до-
кументацію давати мені на перевірку, тому я дуже швидко 
зрозумів: якщо так триватиме далі, результату не буде. 
І якось в один момент я прийняв рішення перекласти 
відповідальність за підготовку документів на партнерів. 
І коли на ринку розпочався бум створення спільних під-
приємств, коли треба було готувати статути, договори та 
інші документи, вони вже гарно з цим могли впоратися. 
Наша значна перевага полягала в тому, що, крім правової 
підготовки, студенти факультету отримували диплом пе-
рекладача з двох іноземних мов, тому наші юристи могли 
розмовляти з іноземними клієнтами однією мовою, а це 
дуже важливо.

В офісі юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», 2015 р.
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Ось так проходив цей довгий період.

Чи виникали певні сумніви? Сумнівів у тому, що нічого 
не вийде, в мене не було. Водночас я не мав упевненості, 
що ми досягнемо того результату, який маємо сьогодні, 
адже тоді було багато чого незрозумілого. Але молоді сту-
денти, які разом зі мною створили фірму, мали надзви-
чайно амбітні плани, й уже наприкінці 1990-х я побачив, 
що наші перспективи вельми солідні. Тоді я зрозумів: 
якщо правильно побудуєш взаємовідносини у фірмі, то 
вона існуватиме й після тебе.

Інтерв’ю В.І. Кисіля 
для «Strategic Business  
Review», 2016 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля  
для «Лица права»,  
2017 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля 
для «Юридичної газети»,  
№ 38 (588), 2017 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля 
для «Юридичної газети»,  
№ 19-20 (621-622), 2018 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля  
для «Закон і Бізнес»,  
№ 31 (1121), 2013 р.
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З Василем Івановичем я познайомився на початку 00-х і, 
якщо не зраджує пам’ять, на одному із заходів у «Центрі 
комерційного права», який був створений завдяки нашим 
американським друзям і за участю правничого факультету 
Могилянки, деканом якого я тоді мав честь бути. Захід 
був присвячений дискусії з розробки стратегії законодав-
чого забезпечення створення розвитку комерційного за-
конодавства України. У подальшому всі минулі роки було 
чимало різних професійних заходів, на яких ми зустрі-
чались і спілкувались… Василь Іванович подарував мені 
монографію своєї докторської дисертації, яку я передав 
згодом до Наукової бібліотеки Могилянки (як і переважну 
більшість своєї домашньої юридичної бібліотеки). З пер-
ших хвилин і годин нашого знайомства мене найбільше 
вразили в непересічному образі Василя Івановича ви-
датна скромність, дуже м’яколагідна посмішка на об-
личчі й така ж сама лагідном’яка українська мова. Він не 
стільки переконував (тиснув) у своїй позиції колег, скільки 
вголос розмірковував, наводячи майже беззаперечні аргу-
менти, й одночасно вмів слухати й чути співрозмовника 
та погоджуватись з іншою слушною думкою.

Василь Іванович постійно цікавився розбудовою правни-
чого факультету, цінностями Могилянки, організацією 
навчального процесу й дуже схвально оцінював той на-

Він не стільки переконував (тиснув) у своїй 
позиції колег, скільки вголос розмірковував

Спогади 
Володимира Миколайовича Сущенка



135

прямок, який ми обрали в розбудові факультету — під-
готовку правників, спрямованих на сферу нових ци-
вільно-правових відносин у державі. Згодом я дізнався, що 
Василь Іванович разом з декількома вченими Київського 
університету імені Тараса Шевченка (зокрема, Володи-
миром Андрійовичем Василенком і Миколою Івановичем 
Козюброю — обидва вже давно працюють професорами 
правничого факультету) активно підтримував ідею від-
родження Могилянки на початку 90-х! Одного разу (при-
близно у 2001–2002 році) Василь Іванович звернувся до 
мене з пропозицією рекомендувати студентам-правни-
кам Могилянки приходити у «Василь Кісіль і Партнери» 
на практику й стажування. Чесно кажучи, я був приємно 
здивований такій пропозиції, бо факультет лише здійснив 
перші випуски бакалаврів і спеціалістів… Але Василь Іва-
нович сказав, що він має інформацію про непересічних 

Василь Іванович Кисіль з Володимиром Миколайовичем Сущенком  
та Андрієм Стельмащуком на святкуванні 25-річчя юридичної фірми 

«Василь Кісіль і Партнери», 2017 р.
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студентів Могилянки, які в ті часи вступали на навчання 
за Могилянськими тестами: 6  предметів за 4  години, 
включно з обов’язковою математикою та хімією, фізикою, 
біологією — на вибір. Та й наявність у Могилянці значної 
кількості вибіркових дисциплін, рейтингової 100-бальної 
системи оцінювання знань, нетрадиційних (для правни-
чих ВНЗ) спецкурсів, англійська як друга робоча мова уні-
верситету — все це надавало підстави Василю Івановичу 
зробити таку пропозицію. Я зрадів, безумовно, зробивши 
оголошення для студентів 3 та 4 року навчання, що можна 
звернутись до такої знаної юридичної фірми й на конкурс-
них засадах пройти там практику-стажування. Я точно не 
пам’ятаю, чи скористався саме цим оголошенням Андрій 
Стельмащук, але те, що він став першим студентом прав-
ничого факультету Могилянки, який пішов на практику 
до «Василь Кісіль і Партнери» — це точно, а з часом він 
став керуючим партнером цієї знаної юридичної компа-
нії. До речі, пам’ятаю, як на святкуванні 25-річчя Компа-
нії Василь Іванович сказав мені, що найбільша кількість 
правників, які працюють тепер у них, — це випускники 
Могилянки, дякуючи за це. Це була і  є для мене одна 
з найвищих оцінок наших зусиль з розбудови факультету. 
Надзвичайно приємно було почути його вітальні слова 
на мою адресу під час вручення Почесної нагороди АПУ 
у 2015-му році.

Дуже приємні спогади зберігаються в моїй пам’яті від 
спільної участі в засіданнях Піклувальної ради АПУ, які 
він регулярно відвідував і дуже переймався розбудовою 
цієї організації, піклуючись про її авторитет і виключно 
демократичні засади функціонування! А його виступ-спіл-
кування з учасниками Програми «Адвокат Майбутнього» 
минулого року не залишили байдужими жодного з при-
сутніх.

Історія з найменуванням Компанії, якій він подарував 
своє ім’я з випадково зміненою літерою у прізвищі та 
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відмовою виправляти цю філологічну помилку — це 
найкраща характеристика Василя Івановича як непере-
січної Людини й Професіонала!

До речі, забув сказати, що Василь Іванович нагороджений 
Почесною відзнакою Могилянки «Медаль Петра Могили» 
за внесок у розбудову Могилянки й правничого факультету.

Dead Lawyers Society.  
Василь Іванович Кисіль.  
Більше не з нами. Зібрали про нього  
тисячу історій. 2019 р.
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Життя — цікава й загадкова річ. Воно любить дарувати 
несподіванки. Одним з таких подарунків долі стало ста-
жування в чудового фахівця та щирої людини — Василя 
Івановича Кисіля.

Вимогливий професор, старший партнер юридичної фірми 
«Василь Кісіль і Партнери», завжди допомагав своїм най-

Згодом Василь Іванович надихає нас 
на доленосне рішення

Спогади 
Ігоря Шевченка

Василь Іванович Кисіль з Ігорем Шевченком та Олексієм Дідковським
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стараннішим студентам набувати досвід юридичної ро-
боти. Але методика була дуже своєрідною. Він давав 
папки з купою клієнтських документів, формулював 
завдання, призначав термін виконання й показував на 
двері. І все! Без робочого місця, без будь-якої методичної 
підтримки або його особистої допомоги потрібно було ви-
дати результат. Ні комп’ютера, ні Інтернету в 1994-му році 
в нашому розпорядженні не було. Працювати доводилося 
з кодексами та законами вдень у бібліотеці й продовжу-
вати вдома вночі, але результат я видавав, за що навіть 
отримував від Василя Івановича гонорар — 20 доларів на 
місяць.

Робота у Кисіля зблизила мене з одним із моїх одногруп-
ників — Олексієм Дідковським, який також стажувався 
у Василя Івановича. Згодом Василь Іванович надихає нас 
на доленосне рішення — створення власної юридичної 
фірми. Так, восени 1995-го року два студенти 5 курсу, не 
маючи достатньо ні грошей, ні стабільних клієнтів, ні зна-
чного досвіду, створюють юридичну фірму «Шевченко 
Дідковський і Партнери», яка всього через 8 років стане 
юрфірмою № 1 в Україні.

Dead Lawyers Society. Василь Іванович Кисіль.  
Більше не з нами. Зібрали про нього  
тисячу історій. 2019 р.
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Це особлива історія. Першого клієнта компанії нам при-
вів Олег Макаров. Це було ще у 80-х роках. Назва компанії 
була такою, що я ніяк не міг її запам’ятати. Навіть сьогодні 
я не зможу її назвати, тому що там було і «укр», і «техно», 

Василь Іванович Кисіль з Олегом Макаровим, 2015 р.

Перший клієнт
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і «тара», і «стандарт». Щось на зразок цього. Без сумніву, 
це викликало певне занепокоєння моїх партнерів. І кож-
ного разу перед зустріччю з керівництвом цієї організації 
хтось з партнерів писав мені її назву на окремому папірці. 
Зрештою, коли я запам’ятав назву й з радістю повідомив 
про це своїх партнерів, дізнався, що фірма вже три дні як 
перереєстрована й має значно простішу назву.

Перший гонорар, який ми отримали, викликав вели-
кий подив. Студенти показали суму, яку не заробляла 
більшість викладачів. Згодом до нас почали звертатися 
іноземні фірми, які виходили на український ринок. Це 
було ще за радянських часів. Коли Україна стала неза-
лежною, а ми — адвокатським об’єднанням, відкрилося 
більше можливостей.

Інтерв’ю В.І. Кисіля  
для «Юридичної газети», 
№ 38 (588), 2017 р.

Інтерв’ю В.І. Кисіля  
для «Закон і Бізнес»,  
№ 31 (1121), 2013 р.
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У часи, коли я був старшим юристом ВКП, мені разом із ко-
мандою практики інтелектуальної власності нерідко до-
водилось працювати до ночі. Одного такого разу, близько 
опівночі, виходячи з офісу, Василь Іванович випадково 
зустрів мене й мого молодшого колегу в коридорі та за-
питав, що ми робимо в такий час в офісі. Ми пояснили, що 
у нас складна невідкладна справа і, ймовірно, нам дове-
деться працювати до самого ранку. На що Василь Івано-
вич, посміхаючись, відповів: «Нехай партнери працюють!». 
Згодом я став партнером Кисіля в юридичному бізнесі 
й виявив багато значень цієї короткої відповіді. Пам’я-
таю, ціную, сумую…

«Нехай партнери працюють!»

Спогади 
Олександра Мамуні

Dead Lawyers Society.  
Василь Іванович Кисіль. Більше 

не з нами. Зібрали про нього  
тисячу історій. 2019 р.

В офісі юридичної фірми 
« Василь  Кісіль і Партнери», 2011 р.
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У 2017-му році я вирішив створити юридичний подкаст 
«Лица права», в якому лідери юридичного ринку розпо-
відали б свою історію становлення як правників, цікаві 
історії з практики, а слухачі могли б розкрити для себе 
відомих юристів з внутрішнього боку, так би мовити.

Першим гостем я вирішив запросити Василя Івановича 
як одного із засновників нашого ринку. Це було водночас 

Коли Василь Іванович говорить про право 
як мистецтво, хочеться слухати, 
не ставлячи питань

Спогади Дмитра Шаповала
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гарне рішення, але й на долю подкасту вплинуло не кра-
щим чином, бо подальших випусків я вже не робив. Част-
ково через побоювання щодо можливості знайти гостя, 
який зможе конкурувати за цікавістю.

Два тижні я збирався з думками, щоб звернутись до Ва-
силя Івановича, й уявляв, скільки часу буде витрачено 
на погодження з піарниками, секретарями його фірми. 
Насправді ж, від інтерв’ю мене відділяло лише одне 
повідомлення в Фейсбуці, де ми швидко про все домо-
вились без будь-яких погоджень.

Пам’ятаю, що мене тоді дуже вразила ця простота й готов-
ність приділити час незнайомому молодому колезі, який 
вирішив погратись у журналістику.

Ще більше вражень залишило саме інтерв’ю. Василь Іва-
нович, з притаманним йому спокоєм, дуже цікаво його 
провів. Так, саме він, а не я в результаті провів інтерв’ю, 
його розповідь була більше монологом. Бо коли Василь 
Іванович говорить про право як мистецтво, хочеться слу-
хати, не ставлячи питань.
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Меценатська та культурологічна  
місія В.І. Кисіля

Спогади Людмили Березницької

«Захоплююся творчістю українських художників 
періоду 1930—1980-х років. Не сказав би, що наразі 

їхні полотна цінуються високо. Та якщо мені 
картина подобається, я постараюсь її придбати. 

Одну картину купив за $ 500. Згодом у мене 
її хотіли купити за $ 40 тис., але я не продав»

В.І. Кисіль

Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Закон і Бізнес»,  
№  31 (1121), 2013 р.

«Картини, які у мене на стінах у кабінеті,  
завжди зі мною. Бо коли на вулиці мряка 

або мороз, зображення квітучої весни 
переносить в іншу реальність»

В.І. Кисіль

Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Strategic  
Business Review», 2016 р.
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Василь Іванович Кисіль з Людмилою Березницькою, 2017 р.

Это было в 2017-м. Василий Иванович — коллекционер 
и меценат, всегда был рядом с культурой. Мы встретились 
вначале 90-х, когда я только начинала строить свою гале-
рею. Денег не было на содержание и аренду, и счастливый 
случай меня свел с Василием Ивановичем Кисилем. Для 
того, чтобы помочь моему совершенно неактуальному в то 
время делу, мы договорились о том, что его компания 
берет у меня картины для оформления офиса и платит 
вместо меня аренду. Благодаря этому галерея и выжила 
в сложные годы.

Василий Иванович — последовательный меценат и кол-
лекционер. Многие проекты, которые делала я  и  мои 
коллеги, не смогли бы реализоваться, если бы не мудрые 
советы и поддержка Василия Ивановича. Его всегда ин-
тересовало будущее нашей страны, он смотрел вперед 
и надеялся, что придет время, когда искусство из от-
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сталой сферы превратится в символ богатства страны. 
Для своей коллекции он избрал фокус на историю. Он 
считал, что невозможно уйти от того, из чего ты вырос. 
А искусство — это главный, материализованный в обра-
зах свидетель. В его коллекции находятся шедевры вто-
рой половины ХХ века, среди которых работы практи-
чески всех звезд, повлиявших на развитие украинской 
художественной традиции, в том числе и на современ-
ное искусство. Была и другая причина: создавая коллек-
цию, Василий Иванович обращал внимание на то, что 
художественные ценности могут быть потеряны для ис-
тории, если их не сохранять. И он это делал лично, со-
бирая работы, которые по политическим причинам были 
обесценены, исключены из музейных собраний. А еще 
в коллекции присутствует ряд работ художников нон-
конформистов, которые подвергались преследованию и, 
конечно же, их творчество оставалось за пределами ин-
тересов в то время идеологически заряженных музеев.

Сегодня его коллекция представляет собой целост-
ное собрание, которым мог бы гордиться любой самый 
значительный музей мира.

В создании такого собрания Василь Кисиль видел свою 
меценатскую и культурологическую миссию.

Василий Иванович — человек, от которого не ускользал 
ни один нюанс в деле развития украинской государствен-
ности, в том числе и культура. И все мы, кто получал от 
него поддержку и важные для развития советы, не только 
скорбим о его уходе, но и понимаем, что его заслуги ме-
цената войдут в историю, а его имя будет всегда ассоци-
ироваться с весомым вкладом в национальную культуру 
Украины.

Допис з особистої сторінки  
Людмили Березницької у Facebook, 08.08.2019
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Жити треба тоді, коли живеться,  
а щоб жити, треба працювати
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— Не працюєш — жити немає на що, працюєш — жити не-
має коли. Як ви для себе вирішили цю проблему?

— Це ситуація непроста… От, скажімо, студенти  — їм 
тільки й жити. Вони молоді, хочеться й віскі, й коньяку, 
та нема за що. А я в такому віці, коли маю за що й віскі, 
й коньяк, але, на жаль, можу собі дозволити лише кефір. 
Ось така несправедливість існує, але до неї слід ставитися 
філософськи. Жити треба тоді, коли живеться, а щоб жити, 
треба працювати.

«Час іде, я не молодію й дотримуюсь такого 
принципу: спосіб життя має відповідати віку, 
якого досяг. Крім того, людина, коли оцінює 

себе, має дивитися не в дзеркало, а в паспорт»

В.І. Кисіль

Інтерв’ю В.І. Кисіля для «Закон і Бізнес»,  
№ 31 (1121), 2013 р.
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У меня малюсенькая история. На третьем курсе я читал 
«Юридическую практику», и в ней была то ли статья, то 
ли интервью Василя Кисиля. Там был один очень, как мне 
показалось тогда, жесткий пассаж о том, что молодые 
юристы настолько после университета не готовы практи-
ковать, что даже не знают, с какой стороны от суда сидит 
истец, а с какой — ответчик. Мне это пригодилось только 
через три года, но ведь пригодилось. И как ему удавалось 
всех всему научить?

Допис з особистої сторінки Дмитра Гадомського  
у Facebook, 09.08.2019

І як йому вдавалося всіх усьому навчити?

Спогади  
Дмитра Гадомського
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«Все происходящее нас в основном разъединяет 
и мало что, очень мало что объединяет. 

Василь Иванович Кисиль нас объединял»

Спілка мертвих юристів
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I remember.

When I was little and when it came to my favourite time of 
the year, we arrived at Daddy’s village in the summer. It was 
the best, because we managed to be together for longer than 
in the Autumn or Spring.

We walked a lot by the riverside, he showed me all the cows 
that pastured there the fresh grass. When Grandpa was alive 
too, he also taught me a lot about cows. God bless Him!

And not only the cows, but he followed the swans as well. 
Every year he told me if they were the same family or there 
were new members or chicks growing up.

And when the night came, He always told tales about the 
family and His grandparents, how everything was before then. 
Village stories were the best. Till nowadays I remember those 
tales. It’s a pity that I didn’t have the opportunity to listen to 
His lectures. I think He taught everything like that. With 
passion, with love and patience. And made colourful materi-
als of those long, never-ending books. He may have reformed 
teaching.

I remember another funny story. He wasn’t really a cook, 
but he had one Hungarian dish that he could make perfectly. 

Тато. Спогади Домініки Тотх
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It was the Chicken paprika. It was funny because he put 
everything in the bowl at the same time at the beginning. 
The chicken, potatoes, onion, spices, water, sour cream... so 
literally everything. And guess what?! It all came out delicious, 
creamy and perfect meal. We loved that!

Another story. I really liked playing hide and seek. It was 
the best playing it with Him! Even if he saw me already, he 
didn’t end the game. He made it all better. Maybe it’s not that 
exciting story, but for me it is. It also represents His kindness 
and patience.

When I was older, but not that much, he taught me how to 
write. He was and he IS the best teacher I have ever met!

I really liked it when I woke up and the first thing I was doing 
in the morning was to check up on Him if he is in his office 
reading something. Or if He wasn’t there I ran to the window 
and he was sitting by or swimming in the pool. It was the 
most comforting feeling in the world.

He also knew how to pick the best watermelon in the market. 
He stood next to the melon, knocked it a  little, he made 
a quick survey if it was mellow enough, got enough sun, etc. 
And it was only a  few seconds, and he always picked the 
sweetest ones.

In the Autumn he always collected fruit. His favourite was 
pear. He was the child of nature, the village boy who went to 
the big city where he became a talent.

These memories are the ones that make me feel home and 
warm my heart. I miss him sooo so much I cannot even tell 
anyone how much.

His memory will always live in our hearts.
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* * *

Your favourite colour was Autumn,

The little village was your showroom

Those evenings just walking around...

Watching the silence you always told about

You also told us about the swans that appeared every year

You knew how to deal with every tiny fear

You were the fortress to many-many people

Never complained, always were peaceful

Life was keep on going, you knew, it never gets boring

Did much to make this world a better place

And now I know your soul is our fireplace

Will never forget you! Love you! Miss you!

Hope you just had to go, because this planet needed a Great 
soul to reborn!

* * *

Autumn is not just a colour,

It’s a word, a sentence, an odour.

Autumn was not just a season

It was perfectly the reason.

Maybe you became like Autumn

Or the opposite: Autumn copied you.

You are brave and wise

You are also the colour white.

Clean, honest and calm

You had the heart, that warm
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Василь Іванович Кисіль із доньками
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«Василь Іванович говорив, що можна допускати 
різні помилки, в тому числі професійні, 
від цього нікуди не дінешся. Однак такі 

помилки можна виправити. Не можна допускати 
людських помилок, коли ти помиляєшся у своїх 

вчинках щодо клієнтів, колег тощо»

Андрій Стельмащук
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Інтерв’ю Андрія Стельмащука  
для «Юридичної газети»,  
№ 41-42 (695-696), 2019
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«Якщо я бачив далі, ніж інші, то це тому,  
що я стояв на плечах Гігантів»

Ісаак Ньютон

По завершенні історій батьків про студентські роки й учи-
телів, які мали значний на них вплив, зажмурюєшся й за-
гадуєш бажання, щоб тобі теж колись пощастило знайти 
таких. Десь нагорі доброзичливо посміхаються й винаго-
роджують тебе — так на життєвому шляху ти зустрічаєш 
таких викладачів, як Василь Іванович Кисіль. Ще не усві-
домлюєш свого щастя, але вже знаєш, що тобі пощастило.

По завершенні всіх його лекцій разом з іншими студен-
тами ви оточуєте Василя Івановича з купою питань. Якби 
тільки запам’ятатися йому. Або хоча б ухопити його слово 
й погляд, звернені безпосередньо до тебе. Всі бажали мати 
особисту історію, пов’язану з ним. Усі мріяли вразити його.

По завершенні навчання відчуваєш, як зміцнів фундамент, 
на якому ти стоїш. Твоя невидима основа, яка складається 
з родини й найближчих друзів, поповнилася викладачами-
наставниками. Вони з тобою в моменти радості та смутку.

По завершенні життя таких людей, як Василь Іванович, 
думаєш, що це — не завершення. Звісно, невимовно боляче, 

Час звірити годинники
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але згадуєш, як він часто повторював фразу, почуту від 
одного гуцула: «Нема так зле, щоб на добре не вийшло». 
Зрештою, секрет безсмертя, напевно, полягає в тому, що 
ми продовжуємося в наших дітях, працях та спогадах.

По завершенні цієї книги ми звіряємо наші внутрішні 
годинники за цінностями, які плекав Василь Іванович. 
Стрілка має вказувати на взаємопідтримку й допомогу 
одне одному, добро й справедливість. До речі, це той 
випадок, коли можна й варто зупинити час.

Катерина Міліцина
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